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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis, temuan, dan pembahasan yang telah disajikan 

pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan pendekatan creative problem solving lebih baik daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran konvensional. Kategori peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan creative 

problem solving dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional 

tergolong sedang. 

2. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan creative problem solving dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional berdasarkan kategori 

kemampuan awal matematis (tinggi dan sedang,). 

3. Peningkatan disposisi matematis siswa yang pembelajarannya dengan 

pendekatan creative problem solving lebih baik daripada peningkatan 

disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Kategori peningkatan disposisi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan creative problem solving dan siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional masih tergolong rendah. 

4. Terdapat korelasi positif antara kemampuan berpikir kritis dan disposisi 

matematis pembelajaran menggunakan pendekatan creative problem solving. 

Hal ini berarti, untuk kemampuan berpikir matematis siswa terjelaskan 

dengan melihat disposisi matematis siswa, begitu pula sebaliknya. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran creative problem solving dapat menjadi salah satu 

alternative model pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa khususnya pada siswa kelas VIII SMP. 

2. Pengembangan kemampuan berpikir kritis matematis melalui model 

pembelajaran matematika secara khusus dan kemampuan matematis 

umumnya, senantiasa memperhatikan pengajuan masalah eksploratif yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat dengan mudah 

dipahami oleh siswa pada semua kategori kemampuan. 

3. Kemungkinan adanya kendala-kendala pelaksanaan pembelajaran creative 

problem solving pada awal pembelajaran perlu diantisipasi oleh guru. Siswa 

tidak terbiasa belajar mandiri, memecahkan masalah dan berdiskusi bisa 

menghambat dalam keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

disarankan agar guru membantu siswa mengatasi masalah menggunakan 

teknik scaffolding.  

4. Dalam menerapkan model pembelajaran yang diteliti, setiap pengajar 

disarankan untuk menyediakan bahan ajar yang dirancang sesuai dengan 

langkah-langkah pada CPS dan indikator kemampuan yang akan 

dikembangkannya sehingga kemampuan tersebut dimiliki siswa. 

5. Untuk penelitian lebih lanjut hendaknya penelitian dilengkapi dengan 

memandang faktor lain yang mungkin diduga member pengaruh seperti level 

sekolah, dan gender pada CPS. 

 


