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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dari tiap-tiap siklus, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan pendekatan saintifik  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika materi pokok operasi hitung pecahan 

(perkalian pecahan dan pembagian pecahan), hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata siswa pada saat tes awal (pre test) sebelum diberikan tindakan 

sebesar 54,73 dan siswa yang tuntas hanya 10 orang dengan ketuntasan 

belajar secara klasikal 33,33% dan dinyatakan belum tuntas. Pada siklus I 

nilai rata-rata meningkat menjadi 62,73 dan siswa yang tuntas 16 siswa 

dengan tingkat ketuntasan belajar klasikal 53,33%. Pada siklus II nilai 

rata-rata kelas lebih meningkat menjadi 76,63 dan siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 28 siswa dengan tingkat ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 93,33%. 

2. Pada siklus I jumlah nilai afektif (sikap) siswa mencapai 73,40 dengan 

rata-rata 2,45 (cukup) terjadi peningkatan jumlah nilai afektif siswa pada 

siklus II menjadi 95,85 dengan rata-rata 3,19 (sangat baik). Begitu juga 

dengan jumlah nilai psikomotor (keterampilan) siswa pada siklus I 

mencapai 74,52 dengan rata-rata 2,48 (cukup)  terjadi peningkatan jumlah 

nilai psikomotor siswa pada siklus II menjadi 97,69 dengan rata-rata 3,20 

(sangat baik).  
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3. Pada siklus I kemampuan guru menggunakan pendekatan saintifik 

tergolong baik (pertemuan I 2,83 dan pertemuan II 3,00) tetapi terjadi 

peningkatan pada siklus II kemampuan guru menjadi sangat baik 

(pertemuan I 3,67 dan pertemuan II 3,83).  

 
4. Dengan demikian dapat dikatakan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

pokok operasi hitung pecahan (perkalian pecahan dan pembagian 

pecahan). 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan kepada guru sebaiknya dalam mengajarkan mata pelajaran 

matematika tidak hanya menggunakan  metode ceramah dalam 

pembelajaran di kelas, namun diharapkan guru dapat menerapkan 

pendekatan saintifik kepada siswa pada saat mengajarkan mata pelajaran 

matematika materi pokok operasi hitung pecahan (perkalian pecahan dan 

pembagian pecahan). 

2. Bagi pihak sekolah hendaknya dapat melakukan pengadaan sarana dan 

prasarana serta melakukan pelatihan tentang penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang diperlukan di sekolah agar proses pembelajaran 

berjalan lancar seingga meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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3. Kepada para siswa diharapkan untuk selalu aktif, bersemangat dalam 

belajar, membiasakan diri untuk berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan, serta saling menghargai pertanyaan dan pendapat orang lain 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

4. Kepada peneliti, untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta 

wawasan bagi peneliti sebagai calon guru mengenai pendekatan saintifik 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

5. Kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan melakukan penelitian 

meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik dan 

diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian 

yang sama agar diperoleh hasil yang lebih bermanfaat dan dapat dijadikan 

referensi dan bahan pertimbangan bagi dunia pendidikan khususnya guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran yang efektif, efisien dan 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 


