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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Bermain adalah dunia anak. Pembelajaran dapat disajikan melalui 

permainan dan kegiatan yang menyenangkan. Sistem permainan uno sangat 

menarik dan kreatif. Uno memiliki aspek-aspek permainan yang cocok 

dijadikan alternatif bahan pembelajaran penjumlahan dan pengurangan yakni 

angka yang terdapat pada kartu, simbol pada kartu, kartu yang penuh warna, 

warna kartu di desain menarik dan terdapat unsur hiburan. Untuk membuat 

bahan ajar pada materi penjumlahan dan pengurangan harus memperhatikan 

unsurunsur penting dalam materi dan silabus kurikulum yang digunakan. 

Adapun unsurunsur yang diperhatikan yaitu angka, tanda operasi hitungnya, 

warna, ukuran kartu dan hasil hitungannya. 

Permainan uno dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Agar 

siswa tidak bosan di kelas, maka guru dapat memberikan materi pelajaran 

dengan permainan uno yang dilakukan di halaman sekolah atau tempat yang 

nyaman lainnya. Permainan uno yang dimodifikasi dengan menggunakan 

penjumlahan dan pengurangan sederhana diberi nama “Uno Math”. Uno Math 

disajikan dengan penuh warna, sehingga permainan ini akan merangsang daya 

tangkap anak terhadap materi pelajaran yang telah dirancang. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang penulis sampaikan pada 

penelitian ini adalah seorang guru hendaknya menggunakan bahan ajar yang 

tepat dalam kegiatan pembelajaran agar proses kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan efektif dan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Dalam 

kegiatan ini, seorang guru harus memegang peranan sangat penting dalam 
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memotivasi dan membimbing siswanya agar mereka dapat menguasai materi 

yang telah disampaikan oleh guru dengan baik sehingga memperoleh 

pemahaman secara menyeluruh. Penggunaan bahan ajar ini adalah salah satu 

strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran dengan materi 

penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar. 


