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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis dan pengamatan serta uraian Bab I sampai  Bab IV 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas pada kelas X IPS 1 di 

SMA Negeri Batang Kuis dengan menerapkan metode sinektik pada 

pembelajaran musik daerah setempat (Toba). 

2. Penerapan metode sinektik pada kelas X IPS 1 di SMA Negeri 1 Batang 

Kuis dilakukan dengan 2 siklus. 

3. Peneliti melakukan pre test guna untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa dengan memperoleh nilai rata-rata yang masih rendah yaitu 58,75 

dimana 9 siswa atau 25% yang tuntas dan 27 siswa atau 75% tidak 

mendapatkan nilai tuntas (lampiran 7).  

4. Peneliti melaksanakan siklus I dengan menerapkan metode sinektik guna 

untuk meningkatkan kreativitas siswa, dan nilai rata-rata kreativitas siswa 

pada siklus I adalah 66,06 dimana dari 36 siswa terdapat 14 siswa atau 

38% tuntas dan 22 siswa atau 61% yang belum tuntas dan ini belum 

mencapai ketuntasan (lampiran 10).  

5. Kemudian dilanjutkan dengan siklus II dengan menerapkan metode 

sinektik dan memperoleh nilai rata-rata kreativitas yang meningkat yaitu 

80,42 dimana dari 36 siswa terdapat 31 siswa yang tuntas atau sekitar 86% 



60 
 

 

dan 5 siswa yang tidak tuntas atau sekitar 13% (lampiran 11) dan ini 

dinyatakan tuntas. 

6. Terdapat peningkatan kreativitas belajar siswa melalui penerapan metode 

sinektik pada pembelajaran musik daerah setempat (Toba) pada kelas X 

IPS 1 SMA Negeri 1 Batang Kuis.  

7. Diperoleh kenaikan kreativitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu, 

(86%-38%) = 54% 

 

B. Saran 

1. Guru harus lebih memperhatikan tingkat kemampuan siswa terhadap 

materi yang diberikan. 

2. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengikut 

pembelajaran dengan aktif dan kreatif sehingga tercapainya tujuan dan 

nilai ketuntasan yang diharapkan dari pembelajaran. 

3. Metode sinektik dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

4. Kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama pada 

penerapan metode sinektik ini, diharapkan dapat melakukan penelitian 

yang lebih baik agar dipeoleh data signifikan.  


