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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil olah data dari penelitin yang 

berjudul pengaruh kreativitas guru di masa pandemi 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika kelas VI MI I’anatul Athfal Cengkalsewu 

Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang diperoleh terkait kreativitas guru 

di masa pandemi pada siswa kelas VI MI I’anatul 

Athfal Cengkalsewu Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021 dapat disimpulkan bahwa perolehan 

presentase tertinggi adalah kreativitas guru dengan tipe 

berpikir rasional yang menunjukan presentase sebesar 

34,375 %. jadi dapat diambil keputusan bahwa, 

kreativitas guru yang diberikan kepada siswa di MI 

I’anatul Athfal cebgkalsewu sukolilo pati adalah 

kreativitas dengan tipe kemampuan berpikir rasional.  

2. Hasil penelitian yang diperoleh masing-masing siswa 

terkait minat belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas VI MI I’anatul Athfal 

Cengkalsewu Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 

diperoleh hasil bahwa dari 32 siswa terdapat terdapat 28 

siswa dengan perperolehan perhitungan presentase 

sebesar 87,5 % yang masuk pada kategori sangat tinggi, 

dan terdapat 4 siswa dengan perolehan hasil presentase 

12,5 % yang dikategorikan bahwa minat belajar siswa 

sangat rendah.  

3. Pengaruh kreativitas guru di masa pandemi terhadap 

minat belajar siswa dalam Proses Belajar Mengajar 

kelas VI di Madrasah  MI I’anatul Athfal Cengkalsewu 

Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 yang 

memiliki persamaan regresi Y = 2.597 + 0,941X. dan 

perolehan nilai Fhitung 48,799 menunjukan bahwa hasil 

lebih dari Ftabel 4,17 sehingga dinyatakan Ha diterima, 

jadi antara kreativitas guru dengan minat belajar siswa 

kelas VI pada pembelajaran matematika memiliki 

pengaruh yang signifikan. Perolehan koefisien 

determinasi menunjukkan presentase sebesar 60,7%. 
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Sedangkan sisanya sebesar 39,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, bisa dikemukakan 

sebagian saran yang diharapkan bisa berguna untuk 

Lembaga Pendidikan terkait Berdasarkan kesimpulan 

diatas, bisa dikemukakan sebagian masukan yang 

diharapkan bisa berguna untuk Lembaga Pendidikan 

terpaut selaku selanjutnya: 

1. Kepada Kepala Madrasah untuk senantiasa konsisten 

dalam manajemen kepemimpinan madrasah supaya 

guru senantiasa melakukan tugasnya sesuai dengan 

kompetensinya dan bisa menggali kreativitas guru 

bersumber pada aspek serta keterampilannya. 

2. Kepada Siswa untuk senantiasa mendukung seluruh 

program madrasah dalam cara pembelajaran serta aktif 

dalam aktifitas pembelajaran. 

 

 


