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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Kreativitas di SD N 1 Sumberdalem berpengaruh terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi R Square 

(R2) sebesar 0,410 yang artinya pengaruh variable kreativitas siswa 

terhadap hasil belajar sebesar 41,0% dan sisanya yaitu 59,0% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Besarnya nilai t hitung 3,725 >  t table 2,086, dengan 

besarnya signifikansi 0,001. Dengan demikian Ho ditolak berarti ada 

pengaruh variable kreativitas terhadap hasil belajar. 

2. Kreativitas di SD N 3 Reco berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi R Square (R2) sebesar 

0,262 yang artinya pengaruh variabel kreativitas siswa terhadap hasil 

belajar sebesar 26,2% dan sisanya yaitu 73,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Besarnya nilai t hitung 2,845 >  t table 2,069, dengan besarnya 

signifikansi 0,009. Dengan demikian Ho ditolak berarti ada  pengaruh 

variabel kreativitas terhadap hasil belajar. 

3. Kreativitas gabungan SD N 1 Sumberdalem dan SD N 3 Reco berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V, yang ditunjukkan dengan 

koefisien regresi R Square (R2) sebesar 0,269 yang artinya pengaruh 

variable kreativitas siswa terhadap hasil belajar sebesar 26,9% dan sisanya 

yaitu 73,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya nilai t hitung 4,066 >  t 

table 2,014, dengan besarnya signifikansi 0,000. Dengan demikian Ho 

ditolak berarti ada pengaruh variabel kreativitas terhadap hasil belajar. 

Melalui penjelasan dari hasil penelitian menyatakan kreativitas 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari kebanyakan 

hasil analisis regresi liner taraf signifikannya lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian hipotesis yang berbunyi ada kreativitas terhadap hasil belajar IPA 
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siswa kelas V di SD Negeri  Gugus Handayani Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo pada semester I tahun ajaran 2011/2012 terbukti. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

ada pengaruh positif kreativitas terhadap hasil belajar. Maka dari temuan 

penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi : 

1. Para siswa hendaknya berusaha untuk meningkatkan kreativitas yang 

dimiliki, dengan belajar berfikir kreatif. 

2. Para guru hendaknya menumbuhkan serta meningkatkan kreativitas siswa 

yang akan membawa dampak positif pada hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

3. Para peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terutama 

pada dunia pendidikan sehingga dapat memajukan bangsa dan Negara 

kearah yang lebih baik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


