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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas XI IPS3 masih dikatakan 

dalam kategori cukup hal tersebut dapat dilihat dari kelima aspek kreativitas dan 

hasil keseluruhan dari kelima aspek dibawah ini: 

1. Keterampilan berpikir lancar di kelas XI IPS3 SMA Negeri 1 Galang 

hanya memperoleh skor 64. 

2. Keterampilan berpikir luwes di kelas XI IPS3 SMA Negeri 1 Galang 

hanya memperoleh skor 36. 

3. Keterampilan berpikir rasional di kelas XI IPS3 SMA Negeri 1 Galang 

hanya memperoleh skor 35. 

4. Keterampilan memperinci dan mengelaborasi di kelas XI IPS3 SMA 

Negeri 1 Galang hanya memperoleh skor 34. 

5. Keterampilan menilai di kelas XI IPS3 SMA Negeri 1 Galang hanya 

memperoleh skor 33. 

Dengan demikian setelah dilakukan perhitungan seluruh aspek maka hasil 

skor yang diperoleh yaitu 202, setelah dihitung dengan menggunakan rumus maka 

hasil persentase kreativitas siswa yang diperoleh mencapai 41% dan dikatakan 

dalam kategori cukup. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan 

dalam skripsi ini berupa: 

1. Kreativitas memang penting bagi individu karena kreativitas dapat 

menghasilkan hal-hal yang baru dan bermanfaat. Oleh karena itu sangat 

diajukan bagi setiap siswa untuk memiliki dan mengembangkan 

kreativitas mereka. Guru juga berperan penting untuk membimbing 

siswanya agar menjadi siswa yang kreatif, oleh karena itu guru harus 

mencari bagaimana cara agar kreativitas siswa itu timbul. 

2. Peran guru dalam mengajar di dalam kelas memang sudah baik tetapi 

alangkah lebih baiknya jika guru menggunakan model pembelajaran 

yang akan menimbulkan dan meningkatkan kreativitas siswa, siswa juga 

akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran geografi dan terlebih 

dahulu guru juga harus menjadi guru yang kreatif. 

3. Sebaiknya pihak sekolah dan guru harus memperhatikan perkembangan 

kreativitas setiap peserta didik, karena kreativitas peserta didik akan 

membawa dan meningkatkan nama baik sekolah tersebut dengan adanya 

kreativitas siswa dapat menghasilkan ide-ide yang yang belum pernah 

ada atau mengembangkan ide-ide yang telah ada, dengan adanya 

kreativitas peserta didik juga dapat menghasilkan sesuatu produk yang 

belum pernah ada dan bermanfaat. 


