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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media papan angka dapat 

meningkatkan kemampuan mengurutkan bilangan asli sampai 100 pada siswa 

tunarungu kelas II SDLB di SLB Negeri Subang. Hal ini terbukti dengan hasil 

tes akhir siswa tunarungu kelas II pada setiap siklusnya mengalami peningkaan, 

karena pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 57,5, siklus II diperoleh nilai 

rata-rata 72,5 dan siklus III diperoleh nilai rata-rata 82,5. Dari siklus I ke siklus 

II ada peningkatan nilai rata-rata 15, dari siklus II ke siklus III ada peningkatan 

10, dan dari siklus I ke siklus III ada peningkatan 25. berdasarkan nilai 

perolehan setiap siswa berinisial LW dengan nila 85 dan AM dengan nilai 80, 

sehingga sudah melebihi kriteria ketuntasan minimal dari 75. 

B. Saran  

1. Bagi Siswa  

Diharapkan siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, 

sehingga siswa dapat memahami materi dan mampu mengurutkan bilangan 

asli sampai 100. Apabila anak sudah dapat mengurutkan bilangan dengan 

baik, juga sebagai salah satu syarat dalam melanjutkan materi selanjutnya 

pada pelajaran matematika.  
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2. Bagi Guru  

Pengembangan inovasi pembelajaran yang lebih baik oleh guru sangat 

dibutuhkan guna meningkatkan minat dan kemampuan siswa, salah satunya 

dengan penggunakan media papan angka pada materi mengurutkan bilangan 

asli sampai 100, sehingga dengan bantuan media tersebut, siswa dapat 

mengurutkan bilangan dengan baik dan benar. 

. 

3. Bagi Sekolah  

Pemberian motivasi terhadap guru, serta fasilitas yang relevan dengan 

pembelajaran sangat dibutuhkan agar guru tidak ragu-ragu untuk membuat 

seting dan memfasilitasi siswa dalam belajar baik itu media pembelajaran 

maupun pendekatan pembelajaran, sehingga mutu pendidikan akan jauh 

lebih baik, salah satunya penggunaan media papan angka dapat digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran terutama pada materi mengurutkan 

bilangan. 

 

 

 

 

 

 

 


