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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

1. Pelaksanaan Model Circuit Learning 

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang didapatkan setelah 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan 

model pembelajaran circuit learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa maka kesimpulan yang didapatkan yaitu 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan 

kelompok  telah dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang terdapat 

pada model circuit learning yakni terdapat delapan tahapan 1) 

pendahuluan dan apersepsi 2) visualisasi dan afirmasi) 3) menggali 

informasi dari berbagai sumber 4) menciptakan peta pikiran 5) 

pengulangan peta pikira 6) menciptakan kembali 7) penguatan dan 

reward  8) evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa guru melakukan 

seluruh kegiatan dan pengelolaan kelas dengan baik sehingga adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif.Siswa lebih memaknai proses 

pembelajaran dengan memahami materi dengan mudah, berani dalam 

mengungkapkan ide atau pendapat, serta meningkatkan kreatifitas.  

Pada saat kegiatan berlangsung 80% siswa sudah mampu 

menciptakan ide atau gagasan  dalam menciptakan peta  pikiran. Siswa 

dengan lancar menggunakan ide atau gagasannya. Kemudian siswa 

sudah mampu memahami struktur hubungan yang saling berkaitan. 

Aktif dalam menggali informasi secara mandiri. Lancar dalam 

mengahapal dan mengulang materi serta mampu menggunakan perasan 

dan bayangan dengan baik tanpa emosi. Mampu menilai kesalahan 

yang ada pada diri sendir. Mampu mengungkapkan pendapat mengenai 

kesimpulan pada saat pembelajaran. Maka, dengan 
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demikian diperoleh hasil nilai rata-rata  pengamatan aktivitas guru pada 

siklus I yaitu dengan nilai 68 dan aktivitas siswa yaitu 63. Sedangkan 

pengamatan aktivitas guru pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 89 

dan aktivitas siswa memperoleh nilai rata-rata 91. Berdasarkan temuan 

data diatas dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan 

model circuit learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

2. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa diperoleh dari 

presentase keberhasilan secara  keberhasilan KKM pada pelaksanaan 

pra siklus sebesar  41% masih ada pada kategori cukup dan  belum 

memenuhi kriteria keberhasilan . Pada siklus I memiliki ketuntasan 

keberhasilan KKM sebesar 64% secara umum kemampuan berpikir 

kreatif  siswa dalam kategori cukup dan masih belum mencapai 

presentase keberhasilan yang telah ditentukan. Pada siklus II ketuntasan 

klasikal sebesar 84% dan memiliki kategori sangat baik pada 

kemampuan berpikir kreatif  siswa. Dengan demikian dapat terbukti 

bahwa dengan penerapan model pembelajaran Circuit Learning dapat 

meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah 

dilakukan, penulis megajukan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan perbaikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

khususnya dengan menggunakan model pembelajaran circuit learning pada 

penelitian yang akan datang: 

1. Peneliti harus mampu menguasai semua tahapan yang ada pada model 

pembelajaran circuit learning 

2. Pada proses pembelajaran, guru perlu memberikan aturan serta ketegasan 

agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib.  
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3. Pada saat penyampaian materi gunakanlah bahasa yang mudah di pahami 

siswa, selain itu dalam memberikan materi kaitanlah dengan kejadian 

sehari-hari yang dialami siswa agar lebih dipahami siswa. 

4. Siswa harus diberikan bimbingan serta motivasi lebih maksimal agar 

siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. 


