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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis data yang telah dipaparkan, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan problem posing lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional dengan pendekatan langsung. 

2. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dilihat dari kategori kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. 

3. Terdapat interaksi antara pembelajaran dengan kategori kemampuan awal 

siswa terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis. Artinya, 

antara pembelajaran dan kategori kemampuan awal matematis secara 

bersama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis. 

4. Self esteem siswa dalam matematika yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan problem posing lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional dengan pendekatan langsung. 

5. Terdapat perbedaan peningkatan self esteem siswa dalam matematika dilihat 

dari kategori kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. 

6. Terdapat interaksi antara pembelajaran dengan kategori kemampuan awal 

siswa terhadap peningkatan self esteem siswa dalam matematika. Artinya, 
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antara pembelajaran dan kategori kemampuan awal matematis secara 

bersama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan self esteem siswa 

dalam matematika. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa rekomendasi yang perlu 

disampaikan adalah: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan problem posing dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dan self esteem siswa dalam 

matematika. Oleh karena itu hendaknya pembelajaran ini terus dikembangkan 

di lapangan dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan guru 

dalam pembelajaran matematika yang membuat siswa aktif secara mental dan 

termotivasi untuk belajar. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada materi trigonometri, yaitu identitas 

trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus dan luas daerah segitiga dengan 

mengunakan trigonometri. Diharapkan pada peneliti lainnya untuk 

mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan problem posing pada 

materi lainnya, misalnya dimensi tiga, peluang, dan turunan. 

3. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, indikator keterincian dan 

keaslian/kebaruan dalam menyelesaikan masalah memperoleh tingkat 

pencapaian yang rendah. Oleh karena itu sebaiknya guru membiasakan dalam 

memberikan soal-soal yang meminta siswa untuk mengembangkan suatu 

gagasan dalam menyelesaikan masalah, misalnya masalah pembuktian. Selain 
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itu, guru pun sebaiknya membiasakan dalam memberikan soal-soal yang 

meminta siswa untuk menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan 

masalah, agar siswa dapat mengemukakan ide/pendapat sendiri. 

4. Self esteem yang diamati pada penelitian ini merupakan self esteem yang 

terkait dengan kemampuan berpikir kreatif matematis. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk melakukan penelitian self esteem yang terkait dengan 

kemampuan matematis lainnya. 

 


