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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Secara umum, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi learning 

cycle adalah salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran ekonomi khususnya pada pokok bahasan 

pendapatan nasional di kelas X SMU Negeri 11 Ambon. Dari hasil penelitian dan 

pembahasan telah menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan strategi  learning 

cycle, maka semakin efektif peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

Secara khusus, berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian maka 

kesimpulan penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa antara hasil pretest dan 

posttest pada siswa kelas yang menggunakan strategi learning cycle (kelas 

eksperimen).  

2. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa antara hasil pretest dan 

posttest siswa pada kelas kontrol tanpa perlakuan learning cycle. Hal ini 

mengindikasikan bahwa hasil dari setiap proses pembelajaran pasti 

menunjukkan perubahan. 

3. Terdapat perbedaan yang positif pada kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

menggunakan pembelajaran learning cycle dengan siswa yang mendapat 

pembelajaran tanpa perlakuan learning cycle. Perbedaan tersebut dilihat dari 
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nilai gain yang digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan 

adalah : 

1. Strategi learning cycle dapat digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

2. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan berpikir 

yang perlu dimiliki oleh siswa, sehingga guru harus memfasilitasi hal 

tersebut dengan menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi 

berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat sebagai sumber belajar. 

3. Guru harus menjadikan dirinya sebagai fasilitator kreativitas guna 

meningkatkan potensi kreativitas melalui berbagai pelatihan dan pendidikan 

untuk membimbing siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. 

4. Sekolah harus dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang 

memadai guna menunjang kegiatan kreativitas siswa. Dalam hal ini kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab harus mampu mendukung aktivitas guru 

dan siswa yang positif bagi pengembangan pendidikan serta turut 

melibatkan lingkungan masyarakat sebagai bagian dari sumber belajar 

siswa. 
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5. Hasil temuan dalam penelitian ini masih belum mencapai hasil kemampuan 

berpikir kreatif yang maksimal. Oleh karena itu penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan penggunaan strategi yang didasarkan pada pendekatan 

konstruktivisme terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dapat dilakukan dengan strategi ataupun metode penekatan konstruktivis 

lainnya, yang mungkin dapat mencapai kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang maksimal. 

 

 


