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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1) Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning berpengaruh lebih 

baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa, hasil t test (nilai thitung = 2,78 > ttabel = 1,68, 

maka H0 ditolak). Adapun nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang diajar model Problem Based Learning yaitu sebesar 74,75 

sedangkan yang diajar model konvensional memiliki rata-rata sebesar 63,82.  

2) Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning sebagian besar berada pada tingkat 

kreatif yaitu sebanyak 11 dari 24 siswa dengan persentase sebesar 46%. 

3) Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Konvensional sebagian besar berada pada tingkat cukup kreatif 

yaitu sebanyak 12 dari 22 siswa dengan persentase sebesar 55%. 

 
B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan implikasi bahwa 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk membenahi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan dengan memperhatikan model pembelajaran 
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yang tepat seperti model pembelajaran Problem Based Learning untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan, dan implikasi. Saran-

saran yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Bagi Guru  

Pembelajaran Problem Based Learning sebaiknya diterapkan oleh guru 

matematika untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis  

siswa. Bagi guru yang akan mencoba pembelajaran Problem Based Learning 

hendaknya memperhatikan hal-hal berikut yaitu pada saat siswa menyelesaikan 

masalah, guru jangan terlalu cepat memberikan bantuan kepada siswa sampai 

siswa benar-benar membutuhkannya dan hendaknya bantuan yang diberikan 

guru berupa bantuan tidak langsung dengan pengajuan petunjuk-petunjuk yang 

menghubungkan pengetahuan awal matematika siswa dengan masalah yang 

dihadapi sehingga siswa menemukan sendiri penyelesaian masalah yang 

diberikan oleh guru.  

2) Bagi Lembaga Terkait  

Untuk lembaga terkait hendaknya mensosialisasikan dan memberikan 

pembekalan wawasan kepada guru matematika tentang pembelajaran Problem 

Based Learning untuk diterapkan di kelas agar dapat meningkatkan 

kemampuan matematika dan afektif siswa, menyediakan fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan agar pembelajaran yang inovatif bisa dilaksanakan di kelas serta 
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mempertimbangkan pengaruh pemilihan jam pembelajaran yang tepat 

khususnya pada mata pelajaran matematika. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis 

hendaknya mengkaji aspek-aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi dan aspek 

afektif yang lain serta melakukan penelitian pada tingkat sekolah dan materi 

yang belum terjangkau oleh peneliti saat ini dan hendaknya peneliti lanjut 

dapat merancang bahan ajar dan instrumen penelitian yang jauh lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


