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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan simpulan dan rekomendasi dari 

hasil penelitian tindakan kelas tentang penggunaan media smiley face dalam 

materi Operasi Hitung Bilangan Bulat untuk meningkatkan pemahaman 

matematis pada siswa kelas IV SDN 1 Cibogo yang telah dilaksanakan dalam dua 

siklus. Berikut pemaparan simpulan dan rekomendasi. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan media 

smiley face untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa pada materi 

Bilangan Bulat yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IV di SDN 1 Cibogo 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran matematika tentang Operasi Hitung Bilangan Bulat 

dengan menggunakan media smiley face untuk meningkatkan pemahaman 

matematis siswa pada materi Bilangan Bulat dilaksanakan selama dua siklus. 

Dalam setiap perencanaan, peneliti membuat antisipasi didaktis pedagogis 

yang kegiatan belajarnya disesuaikan dengan aspek media smiley face. 

Kemudian setiap kegiatan belajar, peneliti menyusun antisipasi guru mengenai 

hal-hal yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran. Antisipasi 

didaktis pedagogis ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah instrumen 

penelitian berupa RPP. RPP disusun berdasarkan kesesuaian indikator 

kemampuan dan indikator materi, serta memperhatikan penggunaan media 

smiley face untuk materi operasi hitung bilangan bulat. Berdasarkan hasil 

penilaian RPP yang dinilai oleh dosen pembimbing, RPP yang dibuat pada 

siklus I dan siklus II telah layak untuk dijadikan rambu-rambu dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 
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2. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan penggunaan media smiley face 

untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa pada materi bilangan bulat 

pada setiap siklus telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat dan mampu meningkatkan aktivitas siswa pada kegiatan belajar. Siswa 

aktif dalam memecahkan soal-soal yang diberikan melalui kegiatan diskusi 

kelompok, berani menyampaikan hasil kerja, berani menyelesaikan soal di 

depan kelas dengan menggunakan media smiley face, dan belajar mengoreksi 

jawaban yang diberikan temannya di depan kelas. Pelaksanaan pembelajaran 

dari siklus I ke siklus II mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sesuai 

dengan hasil refleksi.  

3. Penggunaan media smiley face pada materi bilangan bulat sebagian besar 

mampu meningkatkan pemahaman matematis siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan nilai yang diperoleh siswa dari setiap siklus, terdapat beberapa 

siswa yang nilainya menurun pada siklus II. Akan tetapi hal tersebut tidak 

terlalu berpengaruh, karena siswa yang mengalami penurunan atau nilai yang 

tetap ini masih berada pada kriteria ketuntasan belajar. Peningkatan nilai rata-

rata pemahaman matematis siswa dari setiap siklus. Pada siklus I diperoleh 

rata-rata nilai siswa 86,67 dengan tingkat ketuntasan 100% dan mengalami 

peningkatan pada siklus II dengan rata-rata nilai siswa 92,17 dengan tingkat 

ketuntasan 100%. Selain itu, dari indeks gain nilai rata-rata kelas dari siklus I 

ke siklus II sebesar 0,39 dengan interpretasi sedang. 

 

B. Rekomendasi 

Untuk menindak lanjuti pembelajaran matematika materi Bilangan Bulat 

dengan menggunakan media smiley face, peneliti merekomendasikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran perlu dipersiapkan lebih matang agar pembelajaran 

berlangsung dengan efektif. Berbagai kemungkinan respon baik yang 

memerlukan tindakan, perlu diantisipasi sedemikian rupa sehingga dalam 

kenyataan proses pembelajaran dapat terjadi dinamika perubahan situasi 

pembelajaran sesuai kapasitas, kebutuhan, serta percepatan proses belajar. 
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2. Dengan menggunakan media smiley face pada pembelajaran matematika 

materi bilangan bulat, guru dapat meningkatkan aktivitas siswa secara 

optimal, menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika. 

3. Penggunaan media smiley face pada pembelajaran matematika materi bilangan 

bulat dapat dijadikan salah satu media alternatif dalam upaya meningkatkan 

pemahaman matematis pada materi Bilangan Bulat. Selain itu dapat juga 

dijadikan referensi untuk menemukan media pembelajaran atau model 

pembelajaran baru dalam rangka memfasilitasi siswa untuk belajar dan untuk 

meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. 


