
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan refleksi pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran melalui media realia dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

pembelajaran tematik dengan tema keluarga. Hal ini didasarkan pada beberapa 

temuan, yaitu: 

1. Penggunaan media realia dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam 

proses pembelajaran tematik dengan tema keluaraga siswa kelas IA SD 

Xaverius 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil perbandingan pengamatan dari siklus I dan siklus II 

terdapat peningkatan aktivitas belajar. Pencapaian klasikal sesuai dengan 

pembelajaran aktivitas belajar pada siklus I mencapai 67.14 dengan 

kategori “sedang” dan pada siklus II meningkat menjadi 82.62dengan 

kategori “tinggi.”mengalami peningkatan 15,48.% 

2. Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik melalui media 

realia dapat berjalan dengan baik, walaupun masih perlu adanya perbaikan 

sehingga aktivitas dan hasil belajar dapat lebih ditingkatkan lagi. Untuk 

hasil observasi kinerja guru pada siklus I dan II mengalami peningkatan 

sebanyak dengan perolehan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 
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74.38dengan kategori “sedang” dan siklus II mencapai 81.46dengan 

kategori “tinggi”.mengalami peningkatan 7,08%. 

3. Hasil belajar pembelajaran tematik media realia menunjukkan peningkatan 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa secara individu, Hal ini 

terlihat dari hasil perbandingan tes awal dan tes akhir yaitu meningkat nya 

perolehan hasil tes pada siswa kelas IA SD Xaverius 3 Bandar Lampung. 

Pada akhir siklusI 78,41 dari 42 siswa yang terdiri 34 orang siswa 

mencapai skor ketuntasan minimalatau 80,95% siklus II 84,77 dari 42 

siswa yang terdiri dari 40 orang siswa mencapai skor ketuntasan minimal 

atau  sekitar 95.24% dengan rata-rata peningkatan mencapai 6.13dengan 

kategori “baik”  Selain itu yang lebih penting adalah meningkatnya proses 

belajar siswa yang mendorong aktivitas belajar, beranimenjawab latihan 

soal melalui media realia, berani mengeluarkan pendapat dan mengajukan 

pertanyaan. 

4. Berdasarkan hasil pengamatan pada proses pembelajaran, ternyata 

penggunaan media realia mendapat tanggapan yang sangat positif dari 

siswa. Proses pembelajaran berlangsung dengan aktif dan menyenangkan, 

guru dan siswa menjadi lebih bersemangat melaksanakan setiap proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas 
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5. 2Saran 

Dalam kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 

      1..Bagi guru      

Guru hendaknya menggunakan menerapkan model pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan tematik dengan menggunakan media realia agar 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika. 

1. Bagi Sekolah  

Kepada sekolah dapat menyarankan para guru untuk menerapkan 

pendekatan tematik dengan menggunakan media realia untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika sehingga dapat 

menghasilkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang baik. 

2. Bagi peneliti 

Karena terbukti dapat meningkatkan mutu pembelajaran agar dapat 

dijadikan pengalaman untuk menambah wawasan tentang pembelajaran 

sehingga dengan penelitian ini dapat lebih professional. 

 

 

 


