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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang  telah  

dilaksanakan  di MAN Pulau Taliabu, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

pemahaman konsep fisika siswa kelas X MAN Pulau Taliabu di masa 

pandemi Covid-19 yang berada dalam kategori tinggi sebesar 12% 

siswa, 72% siswa kategori sedang, dan 16% siswa dalam kategori 

rendah. Dimana rata-rata skor pemahaman konsep fisika siswa sebesar 

14,84, dengan simpangan baku sebesar 6,18, skor terendah sebesar 

4,00 dan skror tertinggi sebesar 32,00. 

5.1.2 Hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif fisika siswa kelas X MAN Pulau Taliabu 

di masa pandemi Covid-19  yang berada dalam kategori tinggi sebesar 

12% siswa, 88% siswa dalam kategori sedang, 0% siswa dalam 

kategori rendah. Dimana rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif 

fisika siswa sebesar 2,24, dengan simpangan baku sebesar 2,89, skor 

terendah sebesar 0,00 dan skror tertinggi sebesar 13,00 

5.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis Statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep fisika siswa 
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ditinjau dari gender siswa (maskulin, feminim, dan androgini) Kelas X 

MAN Pulau Taliabu di masa pandemi Covid-19. 

5.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis Statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif fisika 

siswa ditinjau dari gender siswa (maskulin, feminim, dan androgini)  

Kelas X MAN Pulau Taliabu di masa pandemi Covid-19. 

5.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis Statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep fisika siswa 

ditinjau dari jenis kelamin siswa (laki-laki dan perempuan) Kelas X 

MAN Pulau Taliabu di masa pandemi Covid-19. 

5.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis Statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif fisika 

siswa ditinjau dari jenis kelamin siswa (laki-laki dan perempuan) 

Kelas X MAN Pulau Taliabu di masa pandemi Covid-19. 

5.2.  Saran 

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai 

berikut: 

5.2.1 Guru harus memperhatikan dan memantau hasil belajar siswa dengan 

memberikan bimbingan dan arahan serta pengajaran secara optimal. 

Dengan menggunakan media-media yang dapat mengembangkan 

pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif fisika siswa 

walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini. 
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5.2.2 Siswa harus lebih semangat dalam belajar. Gunakan waktu dengan 

sebaik-baiknya agar pemahaman konsep dan kemampuan berpikir 

kreatifnya bisa lebih dikembangkan lagi. 

5.2.3 Untuk  peneliti  lanjutan  yang  akan  melakukan  penelitian  yang  

sejenis penelitian ini dapat menjadi referensi, dan disarankan untuk 

meneliti variabel/faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman 

konsep dan kemampuan berpikir kreatif fisika siswa. Seperti 

kemampuan matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


