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BAB V 

PENUUTUP 

 

5.1 Simpulan 

  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan hasil 

belajar matematika pada materi pecahan dapat ditingkatkan melelui pendekatan 

PMRI berbantuan alat peraga pada siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan  02 Salatiga 

Semester II tahun 2013/2014. Hal ini terlihat pada hasil observasi kegiatan guru yang 

mengalami peningkatan. yakni dari pra siklus persentase kegiatan guru pada 

pertemuan 1 dan 2 mencapai 0% meningkat menjadi 69,23% pada siklus 1 pertemuan 

1, dan pada siklus 1 pertemuan 2  meningkat menjadi 77,88%. Kemudian pada siklus 

2 pertemuan 1 meningkat menjadi 84,62% dan pada pertemuan 2 meningkat lagi 

menjadi 90,38%. Tidak hanya kegiatan guru yang meningkat tetapi observasi 

aktivitas siswa juga meningkat, yakni dari pra siklus persentase kegiatan guru pada 

pertemuan 1 dan 2 mencapai 0% meningkat menjadi 66,67% pada siklus 1 pertemuan 

1, dan pada siklus 1 pertemuan 2  meningkat menjadi 76,39%. Kemudian pada siklus 

2 pertemuan 1 meningkat menjadi 80,56% dan pada pertemuan 2 meningkat lagi 

menjadi 88,89%. Peningkatan hasil pelajar nampak pada kondisi pra siklus hanya 10 

siswa yang tuntas atau memenuhi KKM ≥ 70, setelah ada tindakan pendekatan PMRI 

berbantuan alat peraga nampak ada peningkatan hasil belajar siswa yakni pada siklus 

1 ketuntasan hasil belajar mencapai 60% dengan skor tertinggi 93, dan skor terendah  

47 dengan skor rata-rata 68,27. Pada siklus 2 ketuntasan hasil belajar mengalami 

peningkatan mencapai 83.33% dengan skor tertinggi 100 dan skor terendah 53 

dengan rata-rata 80.17. Maka pemberian tindakan yang berupa penggunaan 

pendekatan PMRI berbantuan alat peraga  dalam pembelajaran matematika kelas 3 

SD Negeri Blotongan 02  berhasil. 
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5.2 Saran  

  Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, bahwa terjadi peningkatan 

prestasi belajar peserta didik dengan penggunaan pendekatan PMRI berbantuan alat 

peraga, maka disarankan : 

1) Sebagai seorang guru hendaknya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat mengembangkan pemikiran siswa dan agar kelak 

siswa dapat tanggap tehadap berbagai pengetahuan yang ada disekitar lingkungan.  

2) Sebagai seorang guru hendaknya lebih memanfaatkan potensi lingkungan sekitar 

sebagai media penunjang untuk mempermudah pemahaman siswa. 

3) Dengan penelitian ini, seyogyanya dapat menjadi referensi dalam upaya 

memperbaiki strategi pembelajaran di SD Negeri Blotongan 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


