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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan dan data penelitian dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa melalui alat peraga secara efektif dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran Matematika pada materi bangun datar di kelas V SDN 101766 

Bandar Setia T.A. 2011/2012. Maka dalam hal ini peneliti dapat membuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum diberi tindakan, siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

matematika khususnya pada materi bangun datar. Kesulitan-kesulitan 

tersebut antara lain karena penggunaan alat peraga kurang efektif dan siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran. 

2. Nilai rata-rata kelas siswa pada saat tes awal sebelum diberikan tindakan 

sebesar 42,50 dengan tingkat ketuntasan 17,50 % dan dinyatakan masih 

dibawah nilai ketuntasan. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat 61,75 

dengan tingkat ketuntasan sebesar 52,50 %. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 84,00 dengan tingkat ketuntasan 92,50 %. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil tes belajar siklus 

I ke tes belajar siklus II diperoleh peningkatan. Hasil belajar ini menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika pada materi 

bangun datar mengalami peningkatan. 
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4. Melalui alat peraga secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran matematika pada materi bangun datar di kelas V SDN 

101766 Bandar Setia. 

5.2  Saran 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, 

maka peneliti memberi beberapa saran yaitu: 

1. Agar para kepala sekolah melakukan supervisi dengan pembaharuan 

pembelajaran Matematika melalui alat peraga secara efektif.  

2. Agar para guru SD Negeri 101766 Bandar Setia dalam pembelajaran 

Matematika menggunakan alat peraga secara efektif sebagai salah satu 

alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Agar pihak sekolah SD Negeri 101766 Bandar Setia semakin memaksimalkan 

penggunaan alat peraga secara efektif yang berfokus pada memaksimalkan 

aktivitas belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Guru dan orang tua saling bekerja sama dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa 

5. Bagi para pembaca penulis mengharapkan agar benar-benar menggunakan 

alat peraga secara efektif dalam pembelajaran ini untuk pembaharuan 

pendidikan. 

 

 


