
BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

Prestasi belajar siswa kelas IV SDN 1 Pringsewu Selatan semester ganjil pada 

pembelajaran Matematika tahun pelajaran 2012/2013 pada kompetensi dasar 

mengurutkan bilangan dan kompetensi dasar melakukan operasi perkalian dan 

pembagian dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode kerja kelompok.  

Rata-rata prestasi belajar dari siklus ke siklus mengalami peningkatan. Sebelum 

menggunakan metode kerja kelompok rata-rata prestasi belajar siswa belum memuaskan, 

yaitu 69 dengan ketuntasan belajar siswa 42,3%. Setelah menggunakan metode kerja 

kelompok rata-rata prestasi belajar siswa pada siklus 1 kompetensi dasar mengurutkan 

bilangan mengalami peningkatan yaitu 73,7 dengan ketuntasan belajar mencapai 61% 

yang berarti tingkat keberhasilan siswa sedang. Pada siklus 2 kompetensi dasar 

melakukan operasi perkalian dan pembagian menunjukkan adanya peningkatan yang 

cukup signifikan yaitu menjadi 81,3 dengan ketuntasan belajar siswa mencapai 88% 

yang berarti tingkat keberhasilan siswa tinggi.  

Pada aktivitas belajar siswa  meningkat pada setiap siklusnya.dari siklus 1 indikator 

bertanya yaitu (23%) meningkat pada siklus 2 menjadi (42%), untuk indikator menjawab 

pertanyaan pada siklus 1 (23%), meningkat menjadi (57%) pada siklus 2.begitu pula 

pada indikator kerja kelompok siklus 1 (61%) meningkat (80%) pada siklus 2, 

memberikan ide/pendapat pada silkus 1 (19% meningkat menjadi (46%) dan 



memberikan tanggapan pada saat presentasi juga mengalami peningkatan dari (11%) 

menjadi (38%). 

Pada aktivitas guru juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus satu 

indikator perencanaan pembelajaran nilai rata-ratanya 81,38 meningkat menjadi 82,50 

dan pada indikator pelaksanaan pembelajaran nilai rata-ratanya pada sikulus 1 yaitu 

81,91 meningkat di siklus 2 menjadi 91, 96. 

 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Dalam kegiatan pembelajaran Matematika, rekan-rekan guru dapat menggunakan 

metode kerja kelompok sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa terutama dalam kompetensi dasar mengurutkan bilangan dan 

kompetensi dasar melakukan operasi perkalian dan pembagian  

b. Penggunaan metode kerja kelompok dapat dikembangkan tidak hanya pada 

pembelajaran Matematika saja tetapi pada mata pelajaran lain. 

 

 

2. Bagi Peneliti 

Untuk para peneliti berikutnya, tentu dapat lebih mengembangkan lagi penggunaan 

metode kerja kelompok dalam pembelajaran sebagai salah satu bahan penelitian 

dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. 

 

3. Bagi Lembaga 

Kepada lembaga/sekolah hendaknya memberikan daya dukung yang lebih baik 

terhadap penyediaan ruang termasuk perlengkapan meja dan kursi belajar siswa. 


