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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari Pra Siklus hingga pelaksanaan 

Siklus II. Hal itu terlihat dari hasil belajar siswa pada pembelajaran Siklus I 

dari KKM 35% menjadi 60%, dengan nilai tertinggi adalah 93.3 dan nilai 

terendahnya adalah 30. Sedangkan pada pembelajaran Siklus II dari KKM 

60% meningkat menjadi 95%, dengan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai 

terendahnya adalah 70. Ketuntasan belajar yang diperoleh setelah tindakan 

adalah 95% atau sudah mencapai indikator kinerja yaitu 85%. Dari hasil 

ketuntasan belajar siswa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa indikator 

kinerja hasil belajar siswa telah berhasil. 

2. Dengan menerapkan pemberian Reward ke dalam pembelajaran, maka 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, hal tersebut terlihat dari 

meningkatnya kesenangan dan konsentrasi siswa dalam belajarnya; 

terciptanya pembelajaran yang mengasikkan; siswa merasa tidak bosan dan 

tanpa ada tekanan selama pembelajaran; meningkatnya kepatuhan siswa dalam 

mengikuti perintah guru dan dapat memahami materi pembelajaran, mudahnya 

siswa dalam menerima berbagai materi pembelajaran dari guru; perhatian 

siswa sudah terpusat pada pembelajaran; dan siswa dapat menyampaikan 

informasi yang berkaitan dengan pembelajaran, selain itu hasil belajar siswa 

kelas III mengalami peningkatan pada mata Pelajaran Matematika pokok 

bahasan memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan berbagai saran 

agar dalam proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saran tersebut 

diantaranya adalah: 
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1. Bagi guru harus selalu melakukan suatu perubahan mengajar dengan 

memperhatikan karakteristik siswa. Salah satu perubahan tersebut adalah 

dengan menerapkan pemberian Reward  ke dalam pembelajaran yang 

berimplikasi pada meningkatnya tingkat kesenangan dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru lain, perlu kiranya mencoba menggunakan Pembelajaran dengan 

metode Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan metode pemberian 

Reward pada mata pelajaran lain. 

3. Bagi siswa yang belum dapat memahami materi dengan metode ceramah 

dapat menggunakan pembelajaran melalui metode pemberian Reward melalui 

metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) karena dapat 

meningkatkan kemampuan belajar, menumbuhkan rasa percaya diri dan 

membangun semangat belajar pada diri anak. 

4. Bagi sekolah diharapkan mengefektifkan pembelajaran yang lebih bermakna 

dalam pelaksanaan pendidikan. 

 


