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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analasis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka pada bab v ini akan dijelaskan mengenai simpulan dan saran atas 

penenlitian ini yaitu sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Adapun beberapa kesimpulan penelitian ini yaitu: 

1. Terdapat perbedaan antara siswa yang diberikan pendekatan 

konvensional dengan siswa yang diberikan pendekatan Open Ended 

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dalam materi jaring-jaring tabung, hal ini dibuktikan dari hasil ide dan 

pendapat siswa dalam mendesain jaring-jaring tabung sangat beragam 

dan berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. 

2. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa meningkat dengan 

menggunakan pendekatan Open Ended Learning lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sampel yang 

diambil dari penelitian ini yaitu  terdiri dari 22 siswa dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, sementara pada pretest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memperoleh varians sebesar 208,0628 dan 204,1126 

dan pada postest yaitu 316,0714 dan 422,9978 dengan standar deviasi 

pretest 14,424 dan 14,2868  serta postest sebesar 13,84242 dan 

20,56691. 

3. Pendekatan Open Ended Learning, berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran matematika. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil 

data perolehan dari pretest dan postest baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. rata-rata kelas eksperimen sebesar 53,4 setelah 

diberikan pendekatan Open Ended Learning berubah menjadi 80,2 dan 

rata-rata nilai kelas kontrol adalah 52,7 setelah diberikan pembelajaran 

konvensional menjadi  62,9. Jadi terdapat pengaruh sebesar 17,3 
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dengan menggunakan pendekatan Open Ended Learning, sedangkan 

yang tidak menggunakan pendekatan OEL sebesar  0,7. Dari hasil 

analisis pengolahan data yang telah dilakukan, membuktikan bahwa 

pendekatan Open Ended Learning berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kreatif dalam konsep jaring-jaring tabung pada siswa kelas V, 

untuk itu semoga penelitian ini dapat dijadikan panduan atau referensi 

bagi pendidik untuk lebih mengembangkan dan mengaplikasikan 

berbagai macam metode, strategi, ataupun model pembelajaran yang 

efektif. 

Adapun kendala yang terjadi ketika penelitian berlangsung, yaitu agak 

sulitnya menstimulus cara berpikir anak yang divergen karena adanya 

kemungkinan proses pembelajaran yang guru ajarkan setiap harinya 

kurang mengasah pada tingkat kemampuan berpikir anak, namun 

kendala tersebuh dapat diatasi ketika peneliti membimbing secara 

individu. 

B. Saran 

Pendekatan Open Ended Learning untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa cukup inovatif digunakan 

khususnya dalam materi jaring-jaring tabung pada kelas V semester 2. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

guna mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai strategi, metode, maupun model pembelajaran 

yang inovatif khususnya bagi anak Sekolah Dasar, sehingga dapat 

meningkatkan berbagai kemampuan siswa. semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya. 
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