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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran project based 

learning untuk mengetahui kreativitas siswa dalam materi desain protoype 

kemasan produk, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Keterlaksanaan model pembelajaran project based learning untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif dan kreativitas siswa dalam 

materi desain protoype kemasan produk berjalan dengan baik pada setiap 

siklusnya.  

2. Kemampuan berpikir kreatif rata-rata peserta didik pada siklus I dalam 

membuat rancangan produk pada aspek fluency, flexibility, originality dan 

elaboration termasuk dalam kategori “kreatif”. 

3. Kreativitas rata-rata peserta didik pada siklus II dalam pembuatan kemasan 

produk apa aspek novelty, resolution dan elaboration termasuk dalam 

kategori “kreatif”. 

5.2 Implikasi 

Penelitian penerapan model pembelajaran project based learning untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif dan kreativitas peserta didik dalam 

materi desain protoype kemasan produk, ditinjau dari kemampuan peserta 

didik dalam membuat rancangan kemasan produk dan membuat desain 

prototype kemasan produk. Hal ini mengandung implikasi agar model 

pembelajaran ini dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran produktif yang 

lain, agar kedepannya dapat memunculkan kreativitas siswa pada mata 

pelajaran produktif. Namun penelitian ini juga memiliki kekurangan yakni 

hanya mengukur kemampuan berpikir kreatif dan kreativitas siswa, tanpa 

menilai aspek penilaian yang lain. 
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5.3 Rekomendasi 

1. Bagi siswa : untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran project based learning agar dapat memaksimalkan 

kreativitas yang dimiliki. 

2. Bagi guru mata pelajaran : agar menggunakan model pembelajaran project 

based learning pada pembelajaran selanjutnya, untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif dan kreativitas siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya : agar menggunakan kelas kontrol sebagai 

pembanding untuk lebih mengetahui hasil yang lebih sesuai dengan 

kondisi dilapangan. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan 

pembanding, dimana kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

project based learning dan kelas kontrol menggunakan kelas konvensional 

untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan kreativitas peserta didik. 

Di abad 21 ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, hal 

tersebut mempengaruhi kehidupan dan memunculkan berbagai tuntutan. Keadaan 

tersebut menuntut peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif agar siap 

bekerja dalam dunia nyata. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan 

ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk (Munandar, 2012). Aspek 

kemampuan berpikir kreatif siswa meliputi berpikir lancar (fluency) yakni mampu 

mencetuskan banyak gagasan, jawaban, pertanyaan, atau penyelesaian masalah, 

berpikir luwes (flexibility) yakni memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal, berpikir orisinal (originality) yakni melahirkan ungkapan 

yang baru dan unik dan berpikir elaborasi (elaboration) yakni menambahkan atau 

memperinci detil-detil dari objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih 

menarik (Munandar, 2012). Pengukuran produk kreatif dapat dilakukan 

menggunakan model Creative Product Analysis Matrix atau CPAM oleh Besemer 

dan Treffinger (1981). Model ini terdiri dari 3 aspek yaitu kebaruan (novelty), 

pemecahan masalah (resolution) dan kerincian (elaboration).  

Berdasarkan observasi saat PPL yang dilakukan pada kelas XI APHP 3 di 

SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur terutama pada mata pelajaran Produk Kreatif dan
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