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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

BAB IV dapat disimpulkan yaitu : 

1. Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen-DDR 

setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

Circuit Learning (CL) mengalami peningkatan, seluruh siswa yang 

terdapat pada kelompok eksperimen memenuhi nilai KKM yang telah 

ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran CL 

optimal diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman 

belajar siswa optimal. 

2. Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok control setelah proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional 

sebagian besar siswa memenuhi nilai KKM, sedangkan masih terdapat 

beberapa siswa yang belum memenuhi nilai KKM. Hal ini 

mengandung arti bahwa model pembelajaran konvensional belum 

memberikan hasil yang baik terhadappemahaman belajar siswa, karena 

masih terdapat beberapa siswa yang belum memenuhi nilai KKM. 

3. Berdasarkan hasil uji Hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran CL pad materi bangun datar persegi, 

persegi panjang, dan segitiga terhadap pemahaman siswa pada 

pembelajaran matematika di SDN Taman Baru 2. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan dan merajuk pada nilai rata-

rata kelompok eksperimen-DDR dan control maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pemahaman belajar siswa kelas eksperimen sudah sesuai 

dengan hasil yang diharapkan, akan tetapi ada perbaikan dalam 
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mempersiapkan tahapan model pembelajaran secara detil agar 

keterlaksanaan pembelajaran lebih optimal. 

2. Berdasarkan pemahaman belajar siswa kelas control yang masih 

memperoleh nilai dibawah KKM maka harus ada perbaikan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran konvensional. Pada tahap 

penyampaian materi guru harus lebih baik dan lebih melibatkan 

perhatian siswa agar tetap fokus. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CL efektif 

diterapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada mata 

pelajaran Matematika dengan materi bangun datar persegi, persegi 

panjang, dan segitiga. 

4. Diharapkan dilakukan penelitian selanjutnya yang menerapkan model 

pembelajaran CL pada kelas dan materi lain di sekolah dasar. 


