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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Simpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode bermain sambil belajar pada saat pembelajaran 

yang dilakukan di SD Negeri Watuagung 02 sebagai kelas eksperimen pada mata 

pelajaran matematika dengan pokok bahasan bilangan romawi terlihat ada perbedaan 

antara efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan metode bermain sambil 

belajar dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa. Hal itu 

dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa hasil rata-rata (mean) menunjukkan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen sebesar 12,3810. Sedangkan nilai rata-rata (mean) siswa 

kelas kontrol sebesar 3,8571. Hasil tersebut menunjukkan ada perbedaan antara 

efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan metode bermain sambil 

belajar dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa pada kelas 

yang diberi perlakuan (treatmen) dengan kelas yang tidak diberi perlakuan (treatmen). 

Dapat dilihat dengan uji pada tabel Independent Samples Test maka didapatkan 

hasil nilai t sebesar 4.377 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti penggunaan metode 

bermain sambil belajar yang diberikan pada kelas eksperimen sangat signifikan, sehingga 

secara statistik dapat dilihat bahwa kedua kelas tidak memiliki varian yang sama. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian treatmen yang berbeda memberikan tingkat 

efektivitas yang lebih tinggi terhadap hasil belajar siswa, dikelas eksperimen. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel Independent Samples Test dengan nilai sig (0,000) < 0,05. Jadi hipotesis 

yang menyatakan penggunaan metode bermain sambil belajar memiliki tingkat efektifitas 

yang lebih tinggi terhadap hasil belajar matematika siswa Sekolah Dasar diterima. 

Dari data diatas membuktikan dengan dilakukan pengujian hipotesis , bahwa 

penggunaan metode bermain sambil belajar dalam penelitian ini memiliki tingkat efektifitas 

yang lebih tinggi terhadap hasil belajar siswa Sekolah Dasar pada mata pelajaran 

matematika jika dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. 
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5.2       Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sehubungan 

dengan efektifitas penggunaan metode bermain sambil belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa sekolah dasar. 

1. Kepada Siswa 

Bagi siswa kelas kontrol maupun siswa kelas eksperimen keduanya memiliki cara 

belajar yang beragam tetapi antara kedua kelas ini diberikan perlakuan yang berbeda 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar dengan menggunakan metode yang peneliti 

gunakan, sehingga terlihat jelas bahwa adanya tingkat efektifitas yang lebih tinggi antara 

salah satu kelas yaitu kelas eksperimen. Secara khusus peneliti memberikan saran untuk 

siswa kelas kontrol yang nilainya masih kurang, diharapkan siswa untuk dapat belajar lebih 

baik, giat, dan semangat sehingga hasil belajar dapat lebih baik dan meningkat. 

2. Kepada Guru 

Bagi guru kelas kontrol SD Negeri Watuagung 01 hendaknya menerapkan cara 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika, seperti metode bermain sambil 

belajar yang menggunakan benda-benda konkrit dan memanfaatkan situasi yang baik 

secara kondusif, metode ini juga dapat dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas, 

sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 

didasarkan juga pada tarap berpikir anak SD yang masih pada tahap operasional konkrit 

sehingga benda-benda nyata sangat membantu siswa di dalam memahami materi 

pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika yang bersifat abstrak. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


