
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan, refleksi atas pengembangan 

pembelajaran pada pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat dan 

penggunaan KPK dan FPB dalam upaya peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang dilaksanakan pada mata pelajaran matematika di kelas V.A 

SDN 4 Talang Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ada peningkatan aktivitas belajar siswa. Rata-rata 

aktivitas belajar siswa yang dikehendaki pada siklus I ini adalah 68,10%. 

Sedangkan pada siklus II rata-rata skor dari aktivitas siswa yang 

dikehendaki meningkat 13,37% dari siklus I yaitu di peroleh 81,47%. Hal 

ini mengindikasikan bahwa aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAD sudah aktif. 

2. Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ada peningkatan hasil belajar matematika siswa. Pada siklus I di 

peroleh nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 40. Rata-rata nilai siswa 62 

dengan 21 orang siswa mencapai KKM dan 8 siswa belum mencapai 

KKM yang telah ditentukan. Secara klasikal nilai rata-rata siswa sudah- 
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mencapai ketuntasan belajar namun masih belum maksimal mencapai 

indikator keberhasilan  yang ditetapkan dalam penelitian ini. 

Sedangkan pada siklus II hasil belajar matematika siswa  diperoleh nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 50 dengan rata-rata kelas 76. Siswa yang 

sudah mencapai KKM ada 26 orang atau 89,7%, ini berarti sudah 

melampaui batas KKM yang ditentukan. Sedangkan siswa yang belum 

mencapai KKM ada 3 orang atau 10,3%, hal ini dimungkinkan ada faktor 

lain yang mempengaruhinya. 

5.2. Saran 

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tindakan berikutnya, maka oenulis 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Kepada siswa agar lebih meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, 

kerjasama dalam kelompok dan kemampuan menghitung bilangan bulat 

serta kemampuan penggunanan KPK dan FPB. 

2. Kepada guru gunakan berbagai media, metode dan model pembelajaran 

yang menarik dalam setiap pembelajaran untuk memotivasi siswa dalam 

belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama hasil belajar 

matematika. 

3. Kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

4. Kepada peneliti untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan 

mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian serupa lebih lanjut. 

 

 


