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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Keterlaksanaan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode 

brainstorming yang dilaksanakan guru dan siswa sudah terlaksana cukup baik 

dengan rata-rata presentase keterlaksaan yang didapat sebesar 91,34%. 

2. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode brainstorming berada pada 

kategori sedang. Peningkatan untuk aspek keaslian termasuk pada kategori 

tinggi, sedangkan aspek kelancaran, keluwesan, dan merinci termasuk pada 

kategori sedang. 

3. Peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode brainstorming berada pada kategori sedang. 

Peningkatan untuk aspek C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan), 

dan C4 (menganalisis) termasuk pada kategori sedang. 

4. Terdapat korelasi antara kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar 

siswa, yaitu sebesar 0,96 dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kemampuan berpikir kreatif siswa maka prestasi siswa 

akan meningkat. 

B. Rekomendasi 

Penelitian yang dilaksanakan ini masih jauh dari penelitian yang sempurna. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran berbasis masalah dengan metode brainstorming dapat 

dijadikan salah satu alternatif pembelajaran untuk memfasilitasi, memudahkan 
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siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan menambah 

wawasan serta pengetahuan dalam meningkatkan prestasi belajar 

2. Model pembelajaran berbasis masalah dengan metode brainstorming ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk materi atau konsep lain yang bersifat abstrak 

dan matematis yang sangat sulit untuk dipahami oleh siswa. 

3. Dalam upaya mengembangkan, mengimplementasikan, merancang model 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode brainstorming ini diperlukan 

dasar-dasar teori serta penelitian relevan yang mendukung untuk 

meningkatkan kualitas kemampuan berpikir kreatif dan prestasi belajar siswa. 

4. Peran guru sebagai fasiliatator dan perancang model pembelajaran harus 

menguasai sintaks dan pengelolaan kelas agar tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai. 

5. Guru lebih menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak kaku, dan 

memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Sehingga terjalin hubungan komunikasi yang harmonis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

 

 

 


