
86 

BAB V 

P E N U T U P 

 

Berdasarkan Analisis data dan pembahasan 

dalam penelitian penulis dapat menarik kesimpulan 

mengenai ketrampilan berhitung siswa Kompetensi 

Dasar penjumlahan dan pengurangan di bawah 500 

dan  perkalian pembagian dua bilangan yang dilihat 

dari dua indikator yaitu hasil belajar dan waktu yang 

dibutuhkan siswa serta memberikan saran-saran  

sebagai berikut: 

5.1 Simpulan  

5.1.1 Hasil Belajar 

 Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

Sebelum diterapkan tindakan pada kompetensi dasar 

penjumlahan dan pengurangan di bawah 100 siswa 

yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM 

: 65) ada sejumlah 11 siswa atau 52%. Setelah 

diterapkan tindakan pada siklus I (KKM : 65), 

pencapaian ketuntasan meningkat menjadi 19 siswa 

atau 90,5%; kemudian meningkat menjadi 20 siswa 

atau 95% pada siklus II (KKM : 62). Dari hasil analisis 

data menggunakan t-test, yakni uji beda mean antara 

hasil belajar sebelum tindakan dengan setelah tindakan 
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pada siklus I diperoleh t-hitung = 3,639. Hasil analisis 

data menggunakan t-test, yakni uji beda mean antara 

hasil belajar Siklus I dengan setelah tindakan pada 

siklus II diperoleh t-hitung = 2,378. Sedangkan t tabel 

pada taraf signifikansi 5% dengan derajad kebebasan 

40 tertulis 2.021. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel 

maka tampak jelas adanya peningkatan hasil belajar 

secara signifikan sebagai akibat dari penggunaan media 

peraga penggaris tenbi. 

 Jadi menggunakan media peraga penggaris tenbi 

secara individu pada proses pembelajaran di kelas 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.1.2 Skor waktu yang dibutuhkan siswa  
Target yang diharapkan dari penggunaan media 

peraga penggaris tenbi ini yaitu skor waktu yang 

dibutuhkan siswa mencapai 42 poin dan rata-rata 

waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengerjakan 

1 butir soal tidak lebih dari 3 menit (waktu yang 

tersedia). 

Skor waktu siswa pada penelitian ini juga 

mengalami peningkatan. Sebelum diterapkan tindakan 

skor waktu siswa mencapai 33 poin. Setelah diterapkan 

tindakan pada siklus I, skor waktu siswa meningkat 

menjadi 40 poin dan pada siklus II skor waktu siswa 

menjadi 42 poin. 
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Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh siswa 

untuk mengerjakan 1 butir soal sebanyak 2,96 menit 

sebelum dilakukan tindakan, setelah diterapkan 

tindakan pada siklus I rata-rata waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk mengerjakan 1 butir soal 

menjadi 1,7 menit dan setelah diberi tindakan pada 

siklus II rata-rata waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

mengerjakan 1 butir soal menjadi 0,93 menit. 

Oleh karena dua indikator yang digunakan dalam 

ketrampilan berhitung meningkat maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa ketrampilan berhitung siswa kelas II 

SDN Kutowinangun 12 meningkat. 

5.2  Saran 

5.2.1 Implikasi Terapan 
Setelah penelitian ini berhasil membuktikan 

bahwa penggunaan media peraga penggaris tenbi dapat 

meningkatkan ketrampilan berhitung siswa, maka 

peneliti memberi saran-saran sebagai berikut: 

1. Oleh karena hasil pembelajaran dengan 

menggunakan media peraga penggaris tenbi dapat 

meningkatkan ketrampilan berhitung siswa, maka 

media peraga ini dapat digunakan sebagai media 

dalam proses belajar mengajar di kelas matematika; 

2. Oleh karena hasil pembelajaran dengan 

menggunakan media peraga penggaris tenbi dapat 
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meningkatkan ketrampilan berhitung siswa di SD 

Kutowinangun 12, maka media peraga ini dapat 

digunakan sebagai media dalam proses belajar 

mengajar di sekolah dasar lain yang sederajad;  

3. Bagi sekolah dapat memfasilitasi dan menyediakan 

sarana pendukung serta memberi dorongan kepada 

para guru untuk menggunakan media pembelajaran 

yang bervariasi agar proses pembelajaran semakin 

berkualitas sehingga ketrampilan siswa meningkat 

dan akan berdampak langsung pada prestasi seko-

lah juga meningkat.  

4. Oleh karena media ini masih banyak keterbatasan 

dan kelemahan, maka perlu diadakan inovasi media 

pembelajaran serupa demi sempurnanya media ini; 

5.2.2 Implikasi Penelitian Lanjutan 

 Walaupun dalam penelitian ini dapat memberi-

kan hasil yang positif yaitu dapat meningkatkan 

ketrampilan berhitung siswa, namun masih ada siswa 

yang belum meningkat ketrampilan berhitungnya 

secara optimal. Demikian juga masih ada 1 orang siswa 

dari 21 siswa yang tidak meningkat ketrampilan 

berhitungnya. Oleh karena itu peneliti  berharap ada 

penelitian lanjutan tentang penggunaan media peraga 

lainnya pada mata pelajaran matematika sampai semua 

siswa dapat meningkat ketrampilan berhitungnya dan 
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akhirnya semua siswa memperoleh nilai ulangan harian 

minimal sama dengan KKM atau semua siswa dikelas 

tuntas belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


