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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif siswa kelas XI SMA Negeri 5 Medan Tahun 

Pembelajaran 2017/2018 cenderung baik. Hal ini dapat diketahui dari 40 

orang siswa, adalah 8 orang (20%) kategori baik sekali, 20 orang (50%) 

kategori baik, 12 orang (30%) kategori cukup. 

2. Kemampuan menulis teks cerpen siswa kelas XI SMA Negeri 5 Medan 

Tahun Pembelajaran 2017/2018 cenderung baik. Hal ini dapat diketahui 

dari 40 orang siswa, 14 orang (35%) kategori baik sekali, 20 orang (50%) 

kategori baik, 6 orang (15%) kategori cukup. 

3. Terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif 

dengan kemampuan menulis teks cerpen. Adapun besar koefisien rxy= 

0,71. Hal ini berarti bahwa 71% kemampuan berpikir kreatif berkorelasi 

dengan kemampuan menulis teks cerpen siswa kelas XI SMA Negeri 5 

Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018 
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B. Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dari hasil perhitungan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari hasil kemampuan berpikir kreatif siswa yang cenderung baik , 

ternyata potensi berpikir kreatif teradapat dalam diri masing-masing siswa 

maka hendaknya sekolah terutama guru mampu  lebih baik lagi dalam 

upaya meningkatkan, melatih serta memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mengembangkan potensi daya pikir para siswa, serta kebebasan 

dalam berpikir sehingga akan tercipta kreativitas.  

2. Dilihat dari hasil kemampuan menulis cerpen siswa cenderung baik. Siswa 

dikategorikan sudah mampu dalam menulis cerpen hanya perlu selalu ada 

peningkatan. Selaras dengan hal itu, menulis cerpen juga merupakan salah 

satu cara sebagai budaya literasi, untuk itu guru hendaknya lebih terampil 

dan sering melatih siswa dalam hal penciptaan cerpen serta memberi 

kesempatan pada siswa untuk mampu mengembangkan ide-ide kreatif 

sehingga kiranya mampu menciptakan cerpen yang bernilai estetik tinggi 

menyaingi cerpen karya sastrawan. 

3. Kemudian, perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam dai penelitian ini untuk mencari hubungan yang lebih spesifik 

serta melihat perubahan yang terjadi pada siswa yang bersangkutan. 

 

 


