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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada penelitian ini secara keseluruhan gambaran kemampuan berpikir kreatif 

berdasarkan indikator berpikir kreatif siswa dependent dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel yaitu 

untuk FD1 dan FD2 belum dapat menghasilkan gagasan atau strategi dalam 

menyelesaikan masalah pada setiap soal pemecahan masalah yang diberikan 

dengan baik. Subjek tidak mampu memberikan banyak cara dan gagasan yang 

tidak lazim dikemukakan dalam penyelesaian masalah. Sehingga subjek 

penelitian yaitu siswa dependent tidak memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif. Adapun persentase indikator berpikir kreatif yang diperoleh adalah 

kefasihan 50%, fleksibilitas 50%, dan kebaruan 0%. Sedangkan pada penelitian 

siswa idependent yaitu untuk FI1 dan FI2 dapat menghasilkan gagasan atau 

strategi dalam menyelesaikan masalah pada setiap soal pemecahan masalah yang 

diberikan, subjek mampu memberikan banyak cara namun tidak mampu 

memberikan gagasan yang tidak lazim dikemukakan dalam penyelesaian 

masalah. Sehingga subjek penelitian yaitu siswa idependent dapat memenuhi 

indikator kefasihan dan fleksibilitas. Adapun persentase indikator berpikir kreatif 

yang diperoleh adalah kefasihan 81,2%, fleksibilitas 81,2%, dan kebaruan 0%. 
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2. Berdasarkan ketercapaian indikator berpikir kreatif, karena FD1 dan FD2 tidak 

memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif maka FD1 dan FD2 berada pada 

tingkat 0 berpikir kreatif, Dari kedua subjek penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat berpikir kreatif siswa dependent dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel berada pada tingkat 0 

(tidak kreatif) karena tidak memenuhi indikator berpikir kreatif. Sedangkan FI1 

dan FI2 hanya memenuhi dua indikator berpikir kreatif maka FI1 dan FI2 berada 

pada tingkat 3 berpikir kreatif, Dari kedua subjek penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat berpikir kreatif siswa idependent dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel berada pada tingkat 3 

(kreatif) karena hanya memenuhi indikator kefasihan dan fleksibilitas.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan 

peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa siswa dependent tidak 

memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif sedangkan siswa idependent 

memenuhi dua indikator yaitu kefasihan dan fleksibilitas. Oleh karena itu guru 

perlu membimbing siswa dependent dalam memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Untuk memenuhi indikator 

kefasihan dan fleksibilitas guru dapat melakukan latihan soal kepada siswa 

dependent sehingga dengan begitu dapat membuat siswa dependent dapat dengan 

lancar mengerjakan soal-soal matematika lainnya, sedangkan untuk indikator 
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kebaruan untuk siswa dependent dan idependent guru matematika hendaknya 

dalam proses pembelajaran membiasakan para siswanya untuk berpikir dan 

menyelesaikan masalah yang baru dan tidak monoton pada contoh soal saja. Guru 

harus menggunakan pembelajaran berbasis problem solving sehingga siswa dapat 

terbiasa menggunakan ide ataupun gagasan baru dalam menghadapi suatu 

permasalahan.  

2. Kepada guru matematika dalam proses pembelajaran, guru bisa memperhatikan 

tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pemberian latihan soal ataupun 

ulangan sehingga siswa terbiasa dalam mengerjakan soal dengan level yang 

bertingkat mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi.  

3. Hendaknya guru memberikan pembelajaran matematika yang lebih melibatkan siswa 

secara aktif dalam menemukan dan mengkonstruksi suatu konsep atau prinsip dalam 

materi yang diajarkan.  

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk penelitian 

selanjutnya mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa dependent dan independent 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

 

 

 

 


