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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan 

sebagai berikut:  

1. Penerapan metode permainan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Pada siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 54,5%, siklus II 

65,4% dan siklus III rata-rata mecapai 81,7%. Terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 10,9%, siklus II ke siklus III sebesar 16,3%. 

2. Peningkatan terjadi pada guru dalam kinerjanya mengelola 

pembelajaraan. Pada siklus I kriteria keberhasilan mengajar tergolong 

baik dengan perolehan rata-rata kinerja 68,7, siklus II 77,6 dengan 

kriteria baik dan siklus III 81,7 dengan kriteria sangat baik. Terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 8,9, siklus II ke siklus III 

sebesar 4,1. 

3. Penerapan metode permainan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

pada siklus I nilai rata-rata kelas sebesar  71, siklus II 72,7, dan siklus III 

mecapai 81,9. Terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 1,7, 

siklus II ke siklus III sebesar 9,2. 
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Dengan demikian penerapan metode permainan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaraan matematika siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung Tahun Pelajaraan 

2010/2011. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, beberapa saran di bawah 

ini dapat dipertimbangkan oleh guru dan pihak sekolah dalam meningkatkan 

hasil belajar Matematika kelas IV, khususnya kelas IV yang ada di SD 

Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung 

1. Saran Untuk Guru 

a. Penelitian ini sebaiknya dapat dikembangkan dalam mata pelajaran 

matematika oleh guru kelas IV SD Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame 

Bandar Lampung  pada khususnya dan guru kelas IV di sekolah lain 

pada umumnya. 

b. Kolaborasi dengan sesama guru perlu dikembangkan lebih intensif 

agar usaha peningkatan profesionalisme guru dalam proses 

pembelajaran menjadi baik.  

c. Memberikan kemudahan belajar yang lebih bermakna, guru mampu 

menerapkan berbagai metode dan strategi pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar siswa yang lebih maksimal. 

b. Menambah wawasan dengan  mencari inovasi baru dalam mengelola 

pembelajaran. 
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2. Saran Untuk Pihak Sekolah 

a. Pihak sekolah sebaiknya memberikan dorongan dan dukungan dalam 

upaya peningkatan kualitas guru seperti pelatihan dan penataran 

untuk meningkatkan kinerja guru. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana media pembelajaran untuk 

menunjang proses pembelajaran. 


