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BAB V 
PENUTUP 

 
 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas II SDN Purwodadi 
Margoyoso Pati maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran 
CPS dalam pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa 
kelas II Semester I SDN Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Peningkatan hasil belajar disebabkan oleh kinerja guru dan aktivitas 
siswa yang lebih baik. Model pembelajaran CPS ini dapat  membuat siswa menjadi aktif, 
bekerja sama dengan baik dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini 
dapat dilihat dari meningkatnya persentase skor observasi kinerja guru dan aktivitas siswa. 
Pada hasil observasi kinerja guru siklus I pertemuan pertama memperoleh skor 81,73% 
dan pada pertemuan kedua memperoleh skor 84,61%. Pada siklus II pertemuan pertama 
memperoleh skor 88,46% dan pada pertemuan kedua memperoleh skor 89,42%. 
Selanjutnya aktivitas juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh skor 77,78% dan pada pertemuan kedua memperoleh skor 79,17%. Pada 
siklus II pertemuan pertama memperoleh skor 81,94% dan pada pertemuan kedua 
memperoleh skor  87,50%. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran yang meningkat memberi pengaruh terhadap 
hasil belajar Matematika yang ikut meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa 
pada pembelajaran kondisi awal, siklus I dan siklus II. Pada kondisi awal nilai rata-rata 
hasil tes Matematika kelas II SDN Purwodadi Margoyoso Pati  adalah 58,48   dengan 
persentase ketuntasan 30,56. Setelah diterapkan model pembelajaran CPS, hasil belajar 
Matematika kelas II pada pembelajaran Matematika Siklus I nilai rata-ratanya adalah 70 
dengan persentase ketuntasan 66,67% sedangkan pembelajran pada  Siklus II nilai rata-
rata tes Matematika adalah 80,14 dengan persentase ketuntasan mencapai 91,07%. 
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5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan 

saran sehubungan dengan pengaruh penggunaan model pembelajaran CPS terhadap 
hasil belajar Matematika, sebagai berikut : 
1) Seorang guru hendaknya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat membangkitkan gairah siswa dalam belajar. 
2)  Guru hendaknya memberikan penghargaan pada siswa agar siswa dapat termotivasi 

untuk terlibat aktif dalam KBM.  
3) Guru hendaknya memanfaatkan alat peraga sehingga siswa tidak berpikir abstrak, 

lebih mudah memahami pelajaran, dan hasil belajar dapat meningkat. 
4) Bagi siswa sebaiknya dapat lebih giat belajar dan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran agar hasil belajar meningkat. 
5) Dengan penelitian ini, seyogyanya dapat menjadi referensi dalam upaya memperbaiki 

strategi pembelajaran di SDN Purwodadi Margoyoso Pati dan dapat dikembangkan 
untuk pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. 




