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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kreativitas siswa dapat diukur 

melalui pembuatan diorama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat tiga kelompok dengan tingkat kreativitas yang cukup yaitu 

kelompok 1, 2, dan 3, satu kelompok memiliki tingkat kreativitas yang tinggi 

yaitu kelompok 4, dan dua kelompok memiliki tingkat kreativitas yang sangat 

tinggi yaitu kelompok 5 dan 6. Bila digeneralisasikan, pada umumnya siswa 

memiliki tingkat kreativitas yang termasuk pada kategori tinggi. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 52,9% siswa memiliki 

pemahaman konsep yang tinggi, 8,8% siswa memiliki pemahaman konsep 

yang sedang dan 38,2% siswa memiliki pemahaman konsep yang rendah. 

Hasil uji statistik dengan one sample T test menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai siswa dengan nilai kriteria ketuntasan 

minimal. Hal ini terlihat dari nilai siswa yang lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai kriteria ketuntasan minimal. Berdasarkan analisis tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penugasan pembuatan diorama pada siswa tidak efektif 

dalam membantu nilai rata-rata siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Berdasarkan hasil wawacara pada masing-masing kelompok, diketahui 

bahwa siswa dengan pemahaman konsep yang rendah memiliki tingkat 

kontribusi paling sedikit terhadap pembuatan diorama di masing-masing 

kelompoknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan diorama yang 

kemudian dipresentasikan dapat membantu siswa dalam memahami konsep-

konsep pencemaran lingkungan, namun tidak efektif dalam membantu nilai 

rata-rata siswa memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal.  
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B. SARAN 

Dalam mengukur tingkat kreativitas siswa, penelitian ini hanya 

menggunakan satu dimensi pengukuran saja, yaitu pada dimensi produk 

kreatif. Untuk memperkuat hasil penelitian, akan lebih baik bila penelitian 

selanjutnya ditunjang pula dengan data penilaian pada dimensi kreativitas 

yang lainnya, yaitu dimensi kepribadian kreatif dan kemampuan berpikir 

kreatif. Selain itu, terdapat beberapa konsep dalam materi pembelajaran yang 

tidak dapat divisualisasikan dalam bentuk diorama, sehingga pemahaman 

konsep siswa yang terukur hanya terbatas pada konsep-konsep tertentu saja. 

Sehingga akan lebih baik jika penelitian selanjutnya digunakan media 

pembelajaran yang memungkinkan mencakup seluruh konsep pembelajaran, 

sehingga indikator pembelajaran dapat terpenuhi secara keseluruhan. 

 

 


