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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam Bab IV,  peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pembelajaran  IPS dengan menggunakan metode 

pembelajaran Problem Based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas VIIIE  di SMP 3 Al Azhar Bandar lampung dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Pertama, rancangan desain pembelajaran yang dibuat dalam 

mengimplementasikan metode Problem Based Learning dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dirancang berdasarkan analisis 

kebutuhan siswa SMP 3 Al- Azhar Bandar lampung yang merupakan objek 

penelitian. Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPS di kelas VIII 

apabila dilihat dari indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu 

kelancaran (Fluency), keaslian (originality), keluwesan (flexibility), serta elaborasi 

(elaboration), maka siswa masih belum memiliki secara memadai dan optimal  

indikator diatas yang dicirikan dengan tidak adanya keinginan untuk dapat 

berpartisipasi atau mengkritisi suatu fenomena disekolah, tidak ada prestasi 

menonjol yang dapat menunjukkan  bakat mereka yang unik dan berbeda, siswa 

belum memiliki cita-cita dan  menentukan  tentang masa depan  mereka  sehingga 

tidak menstimulasi  munculnya respon yang unik. Dalam aktivitas belajar secara 

berkelompok  siswa sulit  untuk mengubah pertemanan kelompok belajar mereka 

dari yang biasa. Apabila guru memberikan pertanyaan maka akan sulit 

mendapatkan siswa yang berani dan  mau  menjawab pertanyaan,   siswa  terlihat 

kurang bahkan  tidak memperhatikan, mengobrol, melamun, sibuk dengan 

aktivitas nya sendiri, dan  apabila memperhatikan maka digunakan untuk saling 

mengejek. Ketika siswa diberikan tugas sangat tergesa-gesa dalam 

mengerjakannya  terlihat dari hasil  jawaban terkesan  sangat sederhana, siswa 

lebih suka mencontek hasil karya temannya yang lain daripada berusaha percaya 
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diri dengan ide-ide sendiri sehingga rata-rata isi substansi dari hasil tugas mereka 

adalah sama dan seragam, bahkan  lebih parah  lagi seringkali siswa mengabaikan 

tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga desain pembelajaran yang dirancang 

peneliti diorientasikan kepada peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang 

diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.  Desain 

pembelajaran direncanakan menggunakan desain Kemmis dan Taggart yang 

terdiri atas empat tahapan yakni perencanaan (plan), tindakan (act), observasi 

(observ), dan refleksi (reflect). 

Kedua, tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan dalam metode 

Problem Based Learning adalah sebagai berikut, guru melakukan  kegiatan 

pendahuluan, menentukan tujuan pembelajaran, apersepsi dan motivasi, 

menjelaskan  materi dengan bahasa yang efektif dan dimengerti siswa, penerapan 

metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan menjelaskan 

prosedur pembelajaran, meminta  siswa menuliskan dan membaca masalah yang 

disajikan  guru   secara individu,   meminta siswa untuk mengungkapkan  apa 

yang  mereka  ketahui dari masalah,  menyuruh siswa merumuskan rencana aksi 

yang akan dilakukan  dalam menyelesaikan masalah,  meminta siswa untuk 

menemukan  masalah  utama dan  membantu  siswa menyusun  rumusan  

masalah, meminta siswa mengumpulkan berbagai informasi, meminta siswa 

berbagi informasi berdasarkan informasi yang diperoleh secara individu tersebut 

dengan  temannya dalam kelompok yang telah ditetapkan,  meminta  siswa secara 

berkelompok untuk merumuskan  solusi terbaik  bagi  pemecahan masalah yang 

dihadapi, meminta siswa untuk menuliskan semua solusi yang mungkin ada dari 

masing-masing anggota dan kemudian di tampung oleh seorang siswa yang 

ditunjuk dalam kelompok, meminta  siswa menimbang kembali berbagai solusi 

yang dihasilkan  dan  mulai  memilih beberapa solusi yang dianggap paling tepat 

untuk memecahkan masalah, meminta  siswa tiap kelompok untuk memaparkan 

hasil kerjanya, pemaparan dilanjutkan diskusi kelas  dengan dimoderatori dan 

difasilitatori oleh guru, kemudian guru menjelaskan dengan membandingkan 

antara solusi satu dengan solusi lain hasil pemikiran siswa atau juga dibandingkan 

dengan solusi secara teoritis  yang telah ada. Adapun perbedaan perlakuan yang 

terjadi dalam siklus satu, dua dan tiga yaitu tindakan siklus satu berlangsung 
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sesuai dengan tahapan-tahapan dalam metode Problem Based Learning dalam 

setiap tindakannya. Pembelajaran dilakukan dalam dalam dua tindakan dengan 

satu  permasalahan. Pada tindakan siklus dua, tahapan pembelajaran Problem 

Based Learning mengalami perubahan dimana tugas  ditambah  menjadi dua 

permasalahan, dikerjakan dengan  bekerja sama secara sukarela menurut 

kelompok pertemanan yang ada dan dikumpulkan secara individu  karena 

penambahan tugas berbasis masalah menjadi dua menyebabkan tahapan presentasi 

atau pemaparan  yang harus ada dalam metode Problem Based Learning tidak 

terlaksana, pembelajaran dilakukan dalam dua tindakan. Sedangkan pada siklus 

ketiga tahapan pembelajaran Problem based learning berlangsung sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditentukan semula dalam setiap tindakannya dengan  

tugas terdiri dari  dua permasalahan sehingga dilakukan empat kali tindakan agar 

tahapan pemaparan atau presentasi dapat dilaksanakan tidak seperti pada siklus 

kedua. 

Ketiga, berdasarkan  hasil analisis penelitian perkembangan sikap kreatif 

dan kemampuan berpikir kreatif, diperoleh dari data observasi bahwa rata-rata 

nilai sikap kreatif pada siklus kesatu  adalah 1,06 dengan kriteria cukup, pada 

siklus kedua  rata-rata nilai sikap meningkat menjadi 2,12 dengan  masih  dalam  

kriteria cukup, dan  pada siklus ketiga ini rata-rata nilai sikap  meningkat menjadi  

2,69 dengan kriteria baik. Sedangkan  penilaian  terhadap kemampuan berpikir 

kreatif diperoleh hasil  pada siklus satu  rata-rata nilai siswa adalah 1,70  dengan 

kriteria cukup, pada siklus kedua rata-rata nilai kemapuan beripikir kreatif 

meningkat menjadi 2,06 tetapi masih dalam kategori cukup, dan pada siklus 

ketiga ini rata-rata nilai kemampuan berpikir kreatif meningkat menjadi 2,75 

dengan kategori baik. Dalam  penilaian diri siswa melalui kuisioner didapat  

apabila siswa lebih banyak menjawab ya dari pada menjawab tidak berarti  siswa 

telah  menginternalisasikan  dalam diri mereka prilaku dan sikap kreatif.   Pada 

penelitian ini dapat dilihat dari jumlah seluruh siswa kelas VIIIE rata-rata 

sebanyak  76,62% menjawab pertanyaan  dengan  jawaban ya dan  sisanya 

23,38% dijawab dengan  jawaban  tidak. Dari indikator-indikator  berpikir kreatif 

dan sikap kreatif ada indikator unggul  dan ada indikator yang masih lemah 

setelah dilakukan tindakan. Pada berpikir kreatif,  indikator yang unggul adalah 
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originality dan flexibility dengan nilai rata-rata akhir adalah 3,06 dan 2,97, 

sedangkan indikator yang masih harus dibina adalah fluency dan yang paling 

lemah adalah elaboration dengan nilai rata-rata akhir adalah 2,74 dan 2,23. Untuk 

indikator sikap kreatif yang terdiri dari dua belas indikator, indikator yang unggul 

setelah dilakukan tindakan adalah humor dengan nilai rata-rata akhir adalah 2,92 

disusul kemudian imajinasi, keterbukaan, keingintahuan dan sensitivitas pada 

stimulus sedangkan  indikator yang masih lemah dari sikap kreatif adalah 

kemampuan sintesis dengan nilai rata-rata akhir 1,94.  

Keempat, selain peningkatan sikap dan kemampuan berpikir kreatif, 

selama penelitian tentu saja terdapat kendala-kendala yang dialami oleh peneliti, 

guru mitra, maupun oleh siswa diantaranya adalah kurangnya sumber atau 

referensi dalam penyelesaian masalah hanya buku paket saja sebagai sumber 

belajar, beban kerja materi pelajaran  IPS yang padat dan  harus tersampaikan 

semua kepada siswa,  dalam  pembelajaran Problem based learning  semakin 

kompleks permasalahan maka akan semakin  banyak menyita waktu,  kurangnya 

pemahaman  guru tentang  perencanaan  dan  pelaksanaan pembelajaran PBL, 

pada saat diskusi kelompok banyak pemasalahan yang terjadi  sehingga waktu  

tersita dan terbuang karena kesulitan  pengerjaan, perselisihan  dalam kelompok 

dan banyak siswa yang hanya bermain-main saja.  Pada tahapan  pemaparan atau 

presentasi di kelas belum terjadi suatu aktivitas yang ideal,  murid  masih malu-

malu dan tidak jelas dalam pemaparannya sedangkan siswa dari kelompok lain 

terlihat tidak memperhatikan presentasi, mengobrol, tertidur, sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri, dan  apabila memperhatikan maka digunakan untuk saling 

mengejek kelompok yang sedang presentasi.  Akan tetapi dengan adanya prinsip 

kolaborasi dengan guru mitra, dan  pemahaman  tentang tata cara pelaksanaan, 

tujuan serta  manfaat  metode Problem Based Learning akan sangat membantu 

dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

 

B.  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

perlu dikemukakan saran-saran sebagai berikut:  
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Penerapan metode pembelajaran berdasarkan  masalah membutuhkan  

pengelolaan  kelas yang baik, persiapan guru harus lebih karena harus 

menyiapkan  informasi atau fakta-fakta permasalahan yang akan disampaikan ke 

siswa sehingga diperlukan  perencanaan  kegiatan  pembelajaran agar penggunaan 

waktu dalam pembelajaran lebih efektif karena metode Problem Based learning 

menggunakan waktu yang tidak sedikit dalam pembelajaran. Pembelajaran  

Problem Based learning  memerlukan  motivasi tinggi pada guru sehingga ketika 

guru menerapkan model pembelajaran ini dituntut untuk menguasai materi dan 

sintaks pembelajaran berdasarkan masalah karena keberhasilan  pembelajaran 

akan sangat bergantung pada bagaimana cara guru mengantarkan siswa kepada 

masalah-masalah  sosial yang ada di sekitar siswa dan siswa termotivasi untuk 

berdiskusi memecahkan masalah tersebut. 

Tersedianya masalah dalam  problem based  learning merupakan  hal yang 

sangat penting dan tidak terpisahkan. Masalah-masalah  kontekstual  non rutin 

merupakan masalah yang relevan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif, masalah tersebut harus dapat memicu konflik kognitif di dalam diri siswa.  

Soal pemecahan masalah ini bisa dirancang dalam  bentuk masalah terbuka 

ataupun masalah terstruktur, submasalah-submasalah yang dibuat pada masalah 

terstruktur harus lebih merupakan bentuk intervensi tidak langsung yang diberikan 

guru secara tertulis. Guru hendaknya lebih melatihkan sikap kejujuran dan sikap 

bertanggung jawab agar hasil belajar siswa semakin meningkat. Pada aspek 

keterampilan  hendaknya perlu adanya pengulangan, agar siswa terbiasa. Sebelum 

kegiatan belajar mengajar dilakukan, guru sebaiknya memberitahu siswa 

mengenai  model, strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan.  

Pada penggunaan pembelajaran  problem based learning, guru harus bisa 

membawa suasana untuk lebih nyaman dan tidak tegang dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa dapat berpikir kreatif dan tidak takut untuk 

mengeluarkan  ide atau pendapat yang dimiliki serta siswa dapat mengembangkan 

pola berpikir tingkat tinggi dalam situasi-situasi berorientasi pada masalah. Dalam  

melatihkan keterampilan berpikir kreatif,  guru hendaknya menyediakan metode 

dan  bahan ajar yang bervariasi dan  menarik,  metode  pembelajaran yang lebih 
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bervariasi  dapat lebih memotivasi siswa untuk belajar, salah satunya dengan   

menggunakan  metode  Problem based learning. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi 

para guru untuk mengembangkan berbagai strategi pembelajaran sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan guru bidang studi untuk menerapkan 

model,  metode dan  teknik pembelajaran di sekolah yang bersangkutan, dimana 

lingkungan sekitar dapat dijadikan suatu media dalam  pembelajaran, dan 

penyelesaian permasalahan yang terjadi lingkungan dapat dijadikan modal bagi 

siswa untuk masa depannya.  

Disadari bahwa temuan dari penelitian ini belum mencapai hasil sikap 

dan kemampuan berpikir kreatif  yang maksimal pada setiap  indikatornya, hal ini 

terlihat dari masih adanya  indikator yang lemah. Indikator yang  paling lemah 

dari sikap kreatif adalah kemampuan sintesis, dan  indikator yang  paling lemah 

dari berpikir kreatif adalah elaboration, disarankan untuk indikator yang masih 

lemah agar guru harus banyak memberikan motivasi dan latihan dengan 

menerapkan  strategi, metode dan  teknik pembelajaran yang bervariasi serta 

sesuai kebutuhan pada  siswa dikelas tersebut sehingga  muncul dan terasah 

menjadi suatu keterampilan hidup mereka kelak. Oleh karena itu penelitian 

lanjutan berkenaan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif terhadap 

kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan dengan menggunakan tipe-tipe 

lainnya yang dapat mencapai hasil kemampuan berpikir kreatif  yang lebih 

maksimal.  

Penelitian ini sangat jauh dari sempurna karena segala kekurangan dan 

keterbatasan wawasan diri peneliti dalam merumuskan dan membahas 

permasalahan yang diajukan,  diharapkan ada penelitian selanjutnya agar dapat 

melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.  

 


