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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka diperoleh 

kesimpulan umum yaitu dengan menerapkan media kertas lipat telah 

mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab I, 

mendapatkan hasil yaitu : 

1) Perencanaan  

Perencanaan pembelajaran pada siklus I mengalami 

peningkatan kepada siklus II. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kesiapan guru sebelum mengajar, pada siklus I kesiapan guru dalam 

melakukan pembelajaran kurang optimal, dan pada siklus I ini 

media yang digunakan kurang banyak sehingga media yang 

digunakan dipakai berkali-kali oleh siswa dan hal tersebut membuat 

siswa kebingungan dalam melakukan pembelajaran. RPP yang 

digunakan dalam siklus I ini penulis melakukan bimbingan terlebih 

dahulu dengan dosen pembimbing dan wali kelas.  

Perencanaan pembelajaran pada siklus II guru sudah siap 

dalam melakukan pembelajaran, dan sudah optimal dalam 

menyiapkan media. Media yang digunakan siswa pada siklus II 

adalah sebanyak lima lembar kertas lipat, sehingga dalam 

pembelajaran siswa dapat menggunakan media kertas lipat tersebut 

dengan optimal. RPP yang digunakan dalam siklus II ini penulis 

melakukan bimbingan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing 

dan wali kelas.   

Selain RPP dan media pembelajaran, penulis menyiapkan 

instrumen tes dan instrumen non tes. Instrumen tes yang digunakan 

dalam siklus I dan siklus II ini adalah berupa butir soal yang terdiri 
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dari empat indikator pemahaman konsep. Selain instrumen tes, 

digunakan juga instrumen non tes, yaitu berupa lembar observasi 

dan angket atau kuisioner yang diberikan kepada setiap siswa. 

 

2) Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan di kelas V-A SDN 1 Cibodas untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Berdasarkan hasil 

penelitian dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru 

selama proses pembelajaran melalui media pembelajaran kertas 

lipat yang dilakukan dari siklus I sampai dengan siklus II. Peneliti 

melihat bahwa selama pembelajaran berlangsung dengan 

menerapkan media pembelajaran kertas lipat sebanyak dua siklus 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Pemahaman 

konsep siswa meningkat dengan menerapkan media kertas lipat 

dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 

 Peserta didik pun dapat dikatakan paham apabila memenuhi 

indikator 1) Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah 

dipelajari; 2) Kemampuan mengklasifikasi objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep 

tersebut; 3) Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma; 4) 

Kemampuan mengaitkan berbagai konsep 

 

3) Peningkatan  

Peningkatan pemahaman konsep setelah diterapkannya media 

kertas lipat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

pecahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan media kertas lipat telah berhasil meningkatkan 
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kemampuan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan 

bilangan pecahan siswa kelas V-A. 

Hal tersebut juga terlihat di lapangan, pada awalnya pemahaman 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan masih 

dianggap kurang sekarang sampai siklus kedua mereka sudah mulai 

terlihat, hal tersebut terlihat dari siswa menyelesaikan soal-soal 

latihan yang diberikan oleh guru dan tes akhir yang diberikan pada 

saat akhir pembelajaran.  

Selain itu dalam penerapan media kertas lipat pada siklus I 

sampai siklus II adanya peningkatan yang baik, terlihat dari skor 

yang didapatkan oleh setiap siswa. Hal tersebut dapat terlihat dari 

siklus II dimana siswa lebih paham tentang operasi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan pecahan sehingga mereka dapat 

mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan operasi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan pecahan dengan menggunakan media 

kertas lipat yang sesuai dengan langkah-langkah penggunaan media 

kertas lipat 

 

B. Rekomendasi   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 

penerapan media kertas lipat untuk meningkatkan pemahaman konsep 

dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan pada siswa 

kelas V-A SDN 1 Cibodas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai 

berikut : 

1. Guru perlu menerapkan media pembelajaran kertas lipat di dalam 

pembelajaran matematika, karena media pembelajaran kertas lipat 

ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep 

operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. 

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menerapkan 



61 
 

 
 
Ratna Andriyani, 2014 
Penggunaan Media Kertas Lipat Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Penjumlahan dan 
Pengurangan Bilangan Pecahan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

media kertas lipat ini adalah (a) guru harus memberikan arahan dan 

kejelasan kepada siswa dalam tata cara penggunaan media kertas 

lipat dengan benar, (b) guru harus lebih terampil dalam 

penggunaan media kertas lipat, menggunakan berbagai variasi 

warna dalam membentuk arsiran.  

2. Penguasaan materi prasyarat memiliki peran yang penting terhadap 

pemahaman konsep siswa, karena itu penguasaan materi prasyarat 

perlu ditinjau ulang kembali dengan cara membahas materi 

sebelumnya yang telah dipelajari. 
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