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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan 
metode  demonstrasi  benda     konkrit   berpengaruh positif untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam pembelajaran operasi bilangan cacah. 

Berdasarkan seluruh pembelajaran operasi dan analisis yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Proses pembelajaran 
sebelum tindakan menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu siswa yang 
nilainya memenuhi KKM sebanyak 12 siswa atau 40% dengan nilai tertinggi 80 
dan nilai terendah 40. Terlihat pula kenaikan nilai rata-rata kelas .jika pada pra 
siklus nilai rata-rata yang dicapai adalah 65, lalu meningkat menjadi 72,6 pada 
siklus I , menjadi 82.6 pada siklus II.  Pada siklus I siswa yang mendapat nilai 
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM 70) sebanyak 8 siswa dan yang 
mendapat nilai yang memenuhi KKM sebanyak 12 siswa. Dengan nilai tertinggi 90 
dan nilai terendah 50. Sedangkan disiklus 2 terdapat 17 siswa yang sudah 
mencapai KKM dan hanya 3 orang siswa yang mempunyai nilai dibawah KKM 
dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. Berdasarkan perolehan hasil nilai 
yang didapat pada siklus I dan siklus II didapatkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan metode  pendekatan Demonstrasi  pada pelajaran Matematika 
pokok berhitung kelas 2 semester I SDN Sugihrejo 02  yang akhirnya bermuara 
pada hasil belajar yang mengalami peningkatan 

 
5.2  Saran 

Setelah diperoleh pengajaran penjumlahan dan pengurangan menggunakan  
benda     konkrit  diatas dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Siswa : 

a. Diharapkan  siswa dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam 
mengoperasionalkan penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran 
matematika dengan menggunakan  benda   - benda    sekitar. 
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b. Siswa lebih banyak belajar dengan cara yang lebih efektif sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar. 

2. Bagi Guru Sebagai peneliti : 
a. Semakin Meningkatkan profesionalisme dalam bidang pendidikan serta 

meningkatkan kualitas belajar mengajar disekolah yang diampu. 
b. Mencari terobosan dalam metode  pembelajaran agar siswa tertarik untuk 

belajar, tidak cepat bosan, dan paham serta mengerti dari isi pelajaran. 
3. Sekolah 

a. Memberikan kesempatan kepada guru untuk berkreasi dalam 
melaksanakan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

b. Memberikan dukungan dalam peningkatan kreatifitas guru dalam 
menemukan dan menerapkan metode  pembelajaran yang sesuai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




