
BAB. V

SIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan tindakan, analisis, dan refleksi atas penerapan

pendekatan pemanfaatan alat peraga pada pembelajaran matematika sangat

penting dan sangat dibutuhkan bagi anak Sekolah Dasar. Karena mereka butuh

suatu yang abstrak, sehingga pemanfaatan alat peraga sangat efisien dan efektif

dalam proses pembelajaran serta keberhasilan terhadap prestasi yang diinginkan.

Dari semua pembahasan dan pelaksanaan tindakan ,analisis, dan refleksi di atas

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan pemanfaatan alat peraga dalam proses pembelajaran dapat membantu

meningkatkan kualitas pembelajaran materi bangun ruang mata pelajaran

Matematika. Dari rangkaian tindakan yang telah dilaksanakan tampak adanya

perubahan yang berkelanjutan dalam aspek-aspek aktivitas siswa misalnya,

kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan

menjawab pertanyaan.  Dalam kesuluruhan tahap pembelajaran menggunakan

pendekatan pemanfaatan alat peraga ini, menuntut aktivitas guru yang aktif

terutama sebagai motivator dan fasilisator  dalam membimbing siswa untuk

menemukan sendiri pengetahuan baru, bekerjasama dalam kelompok, dan

mengemukakan pendapatnya. Dengan demikian pembelajaran akan lebih

bermakna bagi siswa dan mengarahkan kepada perubahan pengetahuan, sikap
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dan keterampilan serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemanfaatan alat peraga pada pengajaran matematika pokok bahasan bangun

ruang adalah lebih efektif dan lebih efisien.

3. Pendekatan pemanfaatan alat peraga dapat meningkatkan prestasi siswa dalam

belajar. Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan pada siswa menunjukkan

bahwa siswa tertarik, lebih bersemangat dan merasa senang dalam

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan alat peraga.

4. Melalui kolaborasi antara peneliti dan observer (teman sejawat) dalam

pelaksanaan penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan

kompetensi guru dalam mengembangkan suasana belajar yang aktif, inovatif,

kreatif, efektif dan menyenangkan serta meningkatkan profesionalitas guru.

B.  Saran

Dari pembahasan ini penulis dapat memberikan saran kepada guru, khususnya

yang bertugas di SD Negeri 02 Makarti,Kecamatan Tumijajar sebagai berikut :

1.Guru kelas hendaknya meningkatkan dan mengembangkan profesional guru

dengan mengadakan diskusi dan sharing tentang pemanfaatan alat peraga

dalam pembelajaran matematika dalam pokok bahasan bangun ruang.

2. Hendaknya guru dapat memanfatkan lingkungan sebagai sumber belajar bagi

siswa, sebab lingkungan merupakan suatu yang konkret untuk siswa.

3. Hendaknya guru bersedia untuk membuat alat peraga sendiri dan

menggunakanya secara baik pada mata pelajaran matematika (sederhana

apapun alat peraga tersebut yang penting memenuhi kriteria dan prinsip

penggunaanya)

4. Hendaknya guru selalu mencari pembaharuan-pembaharuan baik teknik

maupun media dalam rangka mencari tujuan yang telah dirumuskan
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