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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

1. Pembelajaran matematika menggunakan strategi Creative Problem 

Solving dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

IV. Terbukti dengan hasil belajar matematika meningkat secara 

signifikan yaitu dari pra siklus 62,72 naik di siklus I yaitu 74,31, dan 

meningkat di siklus II yaitu 80,22 dengan perbandingan nilai KKM 

indikator yaitu 65. Pelaksanaan pra siklus jumlah siswa yang belum 

tuntas 12  siswa dan yang tuntas 10 siswa, siklus I jumlah siswa yang 

belum tuntas 7 dan tuntas 15 siswa dan siklus II yang belum tuntas 3 

siswa dan yang tuntas terdapat 19 siswa. 

2. Dari hasil belajar yang meningkat dari pra siklus hingga siklus II sudah 

dapat diketahui bahwa pemahaman siswa terhadap materi yang 

diberikan sudah meningkat. Dilihat dari langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan Creative Problem Solving dengan indikator pertama 

yaitu presentasi materi ada dua item dari 7 item yang lebih dari 

patokan 70%, indikator kedua kerja kelompok dari 12 item terdapat 7 

item, kemudian indikator yang terakhir dari 3 item terdapat dua item.   

5.2 Saran  

Setelah diketahui bahwa pembelajaran dengan strategi Creative Problem 

Solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa  

Penerapan strategi pembelajaran Creative problem Solving cocok 

untuk diterapkan, karena siswa dapat berpartisipasi aktif dan berpikir 

kreatif dalam proses pembelajaran yang menyenangkan agar memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman, sehingga hasil belajar akan meningkat. 

2. Bagi Guru  

Penerapan strategi pembelajaran Creative problem Solving 

membutuhkan manajemen waktu dan pengelolaan kelas yang baik maka 
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diperlukan perencanaan pembelajaran yang tepat dalam media 

pembelajarannya untuk meningkatkan prestasi siswa. Selain itu juga dapat 

memberi masukan pada guru bahwa guru hendaknya bertindak kreatif 

dalam memecahkan masalah khususnya mata pelajaran matematika. 

3. Bagi Sekolah  

Memberikan masukan pada SDN Sidorejo Kidul 03 Salatiga dalam 

meningkatkan dan memajukan pengetahuan dan ketrampilan pada guru. 

 


