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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil pembelajaran pada silkus I dan II tentang operasi hitung campuran 

pada pelajaran matematika di kelas II SD Negeri Purborejo, Kecamatan Bansari, 

Kabupaten Temanggung tahun ajaran 2011 / 2012 dapat disimpulkan   bahwa: 

Penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pokok operasi hitung campuran pada kelas II Sekolah 

Dasar Negeri  Negeri Purborejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas dimulai dari pra siklus yaitu 

53 menjadi 58 pada siklus I pertemuan 1, meningkat menjadi 61 pada siklus I 

pertemuan 2 dan meningkat lagi menjadi 67 pada siklus 1 pertemuan 3. Pada siklus II 

pertemuan 1 meningkat menjadi 69, meningkat menjadi 75 pada siklus II pertemuan 

2 dan meningkat lagi menjadi 80 pada siklus II pertemuan 3. 

Indikator kinerja hasil belajar siswa yaitu 70% siswa mendapat nilai ≥ 60, hasil 

menunjukkan bahwa 80% mendapatkan nilai ≥ 60. Maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator kinerja pertama tercapai. indikator kinerja angket keaktifan siswa yaitu 70% 

siswa mendapatkan skor ≥ 60,6% (minimal level tinggi). Hasil menunjukkan bahwa 

72% siswa mendapatkan skor  ≥ 60,6% (minimal level tinggi). Karena kedua 

indikator kinerja tercapai maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil. 

Setelah melakukan penelitian maka tujuan dari penelitian ini tercapai. Dalam 

penelitian ini teori belajar Dienes dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 

siswa pada mata pelajaran matematika kelas II di SDN Purborejo kecamatan Bansari 

Kabupaten Temanggung 2011/2012. 

5.2 Saran 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilakukan, maka kami 

sarankan bahwa : 
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5.2.1 Saran Teoritis 

1. Hendaknya dalam mengajarkan materi operasi hitung campuran pada kelas II 

Sekolah Dasar, guru menggunakan permainan operasi hitung pada teori Dienes 

agar siswa lebih mudah mengingat kembali materi yang dipelajari, sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. 

2. Sebagai seorang guru harus selalu melakukan inovasi-inovasi dalam 

pembelajaran dengan meningkatkan mutu pembelajaran melalui Penelitian 

Tindakan Kelas. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi Siswa 

Bagi siswa dengan karakteristik siswa yang aktif, ulet, mandiri, percayadiri dan 

disiplin belajar tinggi atau siswa yang kurang aktif, kurang percaya diri, kurang 

mandiri dan kaku dapat belajar dengan menggunakan teori belajar Dienes pada 

mata pelajaran Matematika. 

2. Bagi guru  

Pembelajaran dengan teori Dienes hendaknya dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan. 

3. Kepala Sekolah 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran para guru, maka kepala sekolah bisa 

menambah sarana dan prasaranasehingga mutu pendidikan dapat meningkat. 

4. Peneliti 

Saran untuk peneliti selanjutnya kegiatan pembelajaran dapat diobservasi opeh 

peneliti dan teman sejawat sehingga fungsi proses pembelajaran dapat lebih 

terjamin. 

 

 

 

 


