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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A.   Simpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan kemampuan berpikir kreatif siswa SDN Isola berada dalam kategori 

rendah sedangkan keterampilan menulis karangan berada dalam kategori sedang.  

2. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara kelas kontrol dan 

eksperimen dengan nilai rata-rata siswa kelas eksperimen yang menggunakan 

model experiential learning terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol dengan menggunakan model konvensional walaupun belum terjadi 

peningkatan yang signifikan.     

3. Terdapat perbedaan keterampilan menulis karangan narasi antara kelas kontrol 

dan eksperimen dengan nilai rata-rata siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan model experiential learning dari yang sebelumnya berada dalam 

kategori sedang berubah menjadi kategori tinggi, hal ini berbeda dengan kelas 

kontrol dengan menggunakan model konvensional dengan perubahan yang tidak 

terlalu signifikan dengan tetap berada dalam kategori sedang.     

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan saran-

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait.  

Rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1. Guru memberikan evaluasi dan menganalisis dengan baik tingkat berpikir 

kreatif dan keterampilan menulis narasi sehingga dapat diketahui dan di buat 

sebuah model yang dapat memberikan peningkatan pada siswa sehingga 

tingkat berpikir kratif dan keterampilanmenulis karangan siswa keterampilan 

berada dalam kategori baik atau tinggi. 

2. Guru mengaplikasikan model pembelajaran yang lain dalam melatih berpikir 

kreatif siswa sebab hasil pembelajaran model experiential learning tidak 

terlalu efektif dalam meningkatkan berpikir kreatif siswa dengan materi 

menulis narasi. 

3. Guru mengaplikasikan model pembelajaran menulis menggunakan model 

pembelajaran  experiential learning untuk melatih keterampilan menulis 

karangan siswa  sebab model ini sangat cocok digunakan dalam materi 

menulis karangan narasi. 

 

 

 


