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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran 
Matematika dengan materi “Pecahan Sederhana” di kelas III SDN Ngablak 02, Kec 
Cluwak, Kab Pati berjalan dengan baik dan prestasi belajar siswa meningkat, yang  secara 
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Melalui metode demontrasi prestasi belajar siswa dapat meningkat, hal ini dapat 
dilihat dari perkembangan hasil evaluasi siswa yang pada awalnya dari nilai rata-
rata 57 dengan nilai KKM yang 60 menjadi 70 pada siklus I dan terus meningkat 
menjadi 81 pada siklus II. 

2.   Melalui pemanfaatan media gambar persentase tingkat ketuntasan siswa 
meningkat, hal ini dapat dilihat dari 37 % siswa pada pembelajaran awal yang 
dapat tuntas, sedangkan pada siklus I meningkat menjadi 68 % siswa yang tuntas, 
dalam hal ini ada peningkatan 7 siswa  yang memperoleh nilai tuntas. Pada siklus 
II meningkat terus menjadi 90 % yang tuntas  dalam siklus II ini siswa yang tuntas 
bertambah 5 siswa. 

3. Kemampuan, keterampilan dan kreativitas guru dalam menerapkan langkah-        
langkah Pemanfaatan media gambar dengan  Metode Demontrasi merupakan 
faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran Matematika 
khususnya materi “Pecahan Sederhana”. 

                                               
5.2.  Saran  
 Bertolak dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyampaikan saran kepada 
rekan-rekan guru. Supaya dalam pembelajaran matematika siswa mencapai prestasi 
belajar yang baik, guru hendaknya memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
2. Memberikan motivasi dan bimbingan pada siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam belajar. 
3. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 
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4. Menggunakan metode demontrasi secara efektif dan efisien guna peningkatan 
hasil belajar. 

5. Penelitian Tindakan Kelas ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 
yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus pada proses pembelajaran 
matematika. 

6. Siswa dapat menemukan pengalaman baru dalam kondisi pembelajaran dan 
hendaknya dapat memperhatikan dengan baik. 
 

Disamping itu, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa, maka  penulis menyarankan kepada rekan-rekan guru  untuk mempelajari 
dan menerapkan PTK dikelasnya masing-masing. Pemakaian PTK ini dapat ditempuh 
melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
(KKKS) dan juga Kelompok Kerja Guru (KKG). 


