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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum pembelajaran dengan metode 

pembelajaran berbasis proyek adalah sebesar 56,77% yang termasuk kedalam 

kemampuan berpikir kreatif pada kategori cukup sedangkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa setelah pembelajaran adalah sebesar 77,26% yang termasuk 

kemampuan berpikir kreatif pada kategori baik, dengan rata-rata indeks gain yang 

termasuk ke dalam kategori sedang (0,46).  

 Persentase aspek kemampuan berpikir kreatif tertinggi yaitu kemampuan 

berpikir kreatif pada indikator elaboration yaitu sebesar 82,99% yang merupakan 

kategori baik yang semula hanya sebesar 52,08% yang merupakan kategori 

kurang. Peningkatan indikator kemampuan berpikir kreatif yang paling tinggi juga 

terdapat pada indikator elaboration dengan nilai indeks gain sebesar 0,64 yang 

merupakan kategori sedang. Hal ini diduga karena selama pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek siswa banyak berlatih untuk 

memperindah dan menambahkan sesuatu menjadi lebih menarik saat pengerjaan 

mading yang merupakan produk akhir dari tugas proyek. Berdasarkan hasil 

penjaringan pendapat siswa melalui angket dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa (96,97% dari 36 siswa) berpendapat bahwa tugas proyek mendorong 

mereka untuk berpikir kreatif, sehingga peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa SMP melalui pembelajaran berbasis proyek baik untuk dilanjutkan secara 

berkesinambungan dengan berbagai penyempurnaan dalam pelaksanaannya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan beragam kendala dan kesulitan yang dialami oleh peneliti selama 

melakukan penelitian menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, 

peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Siswa 

Berkeinginan untuk mencoba dan mempelajari hal-hal yang baru adalah salah 

satu kunci pengembangan kemampuan berpikir kreatif, sehingga akan lebih baik 

jika sesuatu yang baru dan berbeda tidak disikapi dengan sikap pesimistis dan 

konservatif. Termasuk dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek di dalam 

kelas, siswa sebaiknya tidak menjadikan rasa malas dan tidak mengerti menjadi 

alasan untuk tidak mengerjakan tugas dengan baik, karena pada dasarnya segala 

sesuatu itu dapat dipelajari asalkan siswa mau bertanya dan terus mencoba. 

 

2. Bagi Guru 

Jika guru hendak menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek pada 

materi biologi lainnya maupun pada mata pelajaran lain, sebaiknya sebelum diberi 

tugas proyek pada materi/ bab yang diinginkan oleh guru, pada materi/bab 

sebelumnya siswa dilatihkan terlebih dahulu untuk bekerja dalam tim dengan baik 

dan belajar dalam membuat perencanaan bersama kelompok meskipun dalam 

tugas yang lebih ringan dari tugas proyek yang akan diberikan. Hal ini agar siswa 

lebih siap dalam mengerjakan tugas proyek yang lebih banyak mendorong siswa 

untuk belajar secara otonom dan bekerjasama dalam sebuah kelompok kolaboratif 

untuk memecahkan permasalahan yang terkait dunia nyata. 

 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti bagaimana penerapan pembelajaran 

berbasis proyek pada siswa SMP, sebaikanya menyusun panduan pengerjaan 

proyek yang memenuhi standar namun juga mudah dipahami oleh siswa SMP, 

atau juga panduan pengerjaan proyek bagi mereka dapat dibuat dengan lebih 

menarik. Karena peneliti menemukan bahwa panduan pengerjaan proyek yang 

lengkap, terperinci dan banyak memuat informasi membuat siswa malas membaca 

panduan tersebut atau bahkan kurang memahami isi dari panduan proyek tersebut, 

peneliti selama penelitian menemukan bahwa siswa SMP lebih menyukai sesuatu 

yang terlihat sederhana dan ringkas dari pada sesuatu yang rinci dan terlalu 
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mendetail. Selain itu juga jika memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan 

penelitian, sebaiknya sebelum siswa diberi perlakuan dengan metode 

pembelajaran berbasis proyek, pada materi-materi sebelumnya siswa dapat 

dibiasakan untuk bekerja dalam sebuah kelompok kolaboratif agar mereka dapat 

lebih siap dan dapat bekerja secara efektif di dalam kelompok saat mengerjakan 

tugas proyek yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 


