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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terjadi peningkatan hasil 

belajar matematika dengan menggunakan teori belajar Dienes (Games) dalam 

model pembelajaran STAD di SD Negeri Ujung-ujung 02 Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari sebesar skor rata-rata pada kondisi pra siklus sebesar 61, siklus 1 

meningkat menjadi 77,17 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 85,68. Adapun 

ketuntasan belajar pada kondisi pra siklus 9,01%, siklus 1 meningkat menjadi 

45,45% dan pada siklus 2 meningkat menjadi 90,91%. Sedangkan nilai minimal 

pada pra siklus sebesar 45, pada siklus 1 meningkat menjadi 60,1, dan pada siklus 

2 meningkat menjadi 76,12. Sedangkan nilai tertingi pada pra siklus 87, pada 

siklus 1 meningkat menjadi 95, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 100 dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 80. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan teori belajar Dienes 

(Games) dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika bagi siswa kelas 5 di SD Negeri Ujung-ujung 02 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Pada Semester II Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Guru 

a. Bagi guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 5 hendaknya 

dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan 

teori belajar Dienes Games dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan bermain sambil 

belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Guru mencoba pembelajran dengan menggunaan teori pembelajaran 

Dienes (Games) untuk mata pelajaran lain selain matematika. 
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2. Bagi Sekolah 

a. Kepada Kepala Sekolah dapat menyedikan fasilitas untuk menopang 

kegiatan belajar siswa. 

b. Kepala sekolah hendaknya mengarahkan kepada para guru yang ada di 

sekolah agar dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dengan 

menggunakan teori belajar Dienes (Games) dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

bermain sambil belajar, guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi Siswa 

a. Untuk menigkatkan kerjasama pada saat melakukan pembelajaran 

secara berkelompok dan lebih meningkatkan motivasi belajar saat 

pelajaran matematika. 

b. Untuk meningkatkan kerjasama diluar kegiatan belajar di kelas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


