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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam rencana pembelajaran, guru sudah mengembangkan keterampilan 

berpikir kreatif. Aspek berpikir kreatif yang paling banyak dikembangkan guru 

adalah kelancaran yang sebagian besar dikembangkan melalui metode tanya 

jawab. Kemudian elaborasi, keluwesan dan terakhir originalitas.  

Dalam pelaksanakan pembelajaran, waktu yang digunakan guru untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif sangat sedikit. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa guru sangat kurang mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Aspek keterampilan berpikir kreatif yang 

paling banyak dikembangkan guru adalah aspek kelancaran dan yang paling 

sedikit adalah originalitas. 

Dalam rencana dan pelaksanaan, guru tersertifikasi lebih banyak 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Dengan demikian guru 

tersertifikasi memiliki kemampuan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif 

siswa yang lebih baik dibandingkan guru tidak tersertifikasi. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar tidak memiliki peranan yang berarti 

dalam meningkatkan kemampuan siswa berpikir kreatif. Sebab tidak ada pola 

hubungan yang jelas antara pembelajaran IPA dengan kemampuan siswa berpikir 

kreatif.   
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa rekomendasi yang 

disampaikan berkaitan dengan pengembangan keterampilan berpikir kreatif siswa.  

1. Dalam melaksanakan pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya guru 

lebih mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa karena banyak 

peluang dalam belajar IPA untuk mengembangkan keterampilan berpikir. 

Guru sebaiknya lebih memanfaatkan waktu belajar yang dialokasikan agar 

kegiatan pembelajaran berjalan maksimal. Pengembangan keterampilan 

berpikir kreatif juga sebaiknya dilakukan melalui evaluasi belajar agar siswa 

terbiasa untuk memecahkan masalah melalui soal-soal yang diberikan.  

2. Kepala sekolah harus lebih memacu guru untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Salah 

satu cara yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan 

guru adalah dengan memotivasi atau memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan cara mengajar yang bisa mengembangkan 

keterampilan berpikir. 

3. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan mengenai pengembangan 

keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Oleh 

karena itu dianjurkan bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian ini 

dengan melakukan pengujian keefektifan pola pembelajaran yang dirancang 

peneliti untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Selain itu 

peneliti lain hendaknya melanjutkan penelitian dengan menganalisis evaluasi 

yang dilakukan guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. 
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