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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bab lima berisi simpulan dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan 

hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.  

5.1 Kesimpulan 

Kreativitas peserta didik kelas V SD Islam AL-Azhar 30 memiliki nilai rata-

rata 50,00. Pada tingkatan kreativitas, nilai berada kategori “sedang”. Ditinjau dari 

aspek-aspeknya, nilai rata-ratanya tidak berbeda jauh berbeda yakni berada pada 

kategori “sedang”. Jika dilihat dari segi jumlah, pada aspek fleksibilitas mayoritas 

peserta didik berada pada kategori “tinggi”. Kategori sedang artinya peserta didik 

memilik nilai 45-64 poin. 

Layanan bimbingan juga disarankan untuk meningkatkan kreativitas peserta 

didik. Layanan difokuskan pada layanan dasar dengan mengembangkan semua 

aspek kreativitas. (RPL terlampir). 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak. 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling (BK) 

 Hasil dari penelitian menunjukkan masih banyak Peserta didik yang belum 

optimal dalam kreativitas. Oleh karena itu rekomendasi bagi guru bimbingan dan 

konseling adalah melaksanakan program hipotetik yang dirumuskan di BAB IV. 

Kedua, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di sekolah seperti guru wali 

kelas, pembimbing ekstrakurikuler untuk menerapkan layanan di tengah kegiatan 

pembelajaran.  
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5.2.2 Guru Wali Kelas 

 Guru wali kelas sebagai pelaksana fungsi bimbingan dan konseling 

direkomendasikan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dengan cara 

memberikan motivasi, cara mendidik yang demokratis, kesempatan untuk berkreasi 

dengan ide-ide, serta lingkungan yang aman dan bebas perisakan untuk peserta 

didik. 

5.2.3 Peneliti selanjutnya 

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya di antaranya pertama, melakukan 

penelitian pada karya peserta didik. Misalnya meneliti kreativitas anak saat 

melakukan problem solving dan kegiatan sosialnya. Kedua, melakukan penelitian 

dengan subjek tingkat menengah. Ketiga, melakukan penelitian yang  dapat 

membandingkan kreativitas Peserta didik full day school dan bukan full day school 

untuk melihat sejauh mana sistem berpengaruh pada kreativitas peserta didik. 


