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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media papan dart untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar di 

kelas V SDN Legok 2 Sumedang pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan 

media papan dart pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, 

diantaranya guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), alat evaluasi, media papan dart, mempersiapkan instrumen 

penilaian berupa pedoman observasi untuk guru dan siswa, soal evaluasi, 

pedoman wawancara untuk guru dan siswa, catatan lapangan dan angket motivasi 

belajar.Ketercapaian indikator kinerja guru pada perencanaan dari setiap siklus 

jika dipersentasekan adalah siklus I mencapai 66,67%, siklus II dan siklus III 

mencapai 100%. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, penggunaan media papan dart dilakukan dengan 

aturan yang telah ditentukan. Secara garis besar proses pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh guru diantaranya yaitu guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru menjelaskan materi jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, lalu membagi siswa ke dalam 5 

kelompok masing-masing kelompok berjumlah 4-5 orang. Guru menjelaskan 

aturan pembelajaran dengan menggunakan media papan dart dan menjelaskan 

cara pengerjaan LKS. Guru mengawasi setiap kelompok pada saat pengerjaan 

LKS. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Kegiatan terakhir, yaitu melakukan tanya jawab untuk menyimpulkan 

hasil diskusi dan menyimpulkan pembelajaran. 

Berdasarkan data yang diperoleh, persentase ketercapaian kinerja guru pada 

pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pada siklus I mencapai 58,33%, siklus II
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mencapai 88,88%, dan siklus III mencapai 94,44%. Adapun persentase 

pencapaian targetnya adalah 90%. 

Untuk aktivitas siswa penilaiannya diarahkan pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan media papan dart. Adapun persentase penilaian aktivitas 

siswa dari setiap siklusnya adalah siklus I mencapai 51,20%, siklus II mencapai 

71,98% dan siklus III mencapai 84,05% dan telah melebihi target yaitu 82%. Pada 

aspek kemampuan komunikasi siklus I mencapai 52,17%, siklus II mencapai  

72,46% dan siklus III mencapai 84,05%. Pada aspek kerja sama siklus I mencapai 

56,52%, siklus II mencapai  78,26% dan siklus III mencapai 89,85%. Pada aspek 

tanggung jawab siklus I mencapai 44,92%, siklus II 65,21% dan siklus III 

mencapai 78,26%.  

3. Motivasi Belajar 

Untuk motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari setiap siklusnya. 

Hasil motivasi belajar dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan dari 

angket motivasi belajar siswa. Target yang dicapai yaitu 100%. Adapun 

persentase peningkatan motivasi belajar siklus I mencapai 91,92%, siklus II 

mencapai 96,89%, dan siklus III mencapai 100%. 

4. Hasil Belajar 

Untuk hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari setiap siklusnya. Hasil 

belajar dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan dari nilai tes tertulis. 

Nilai hasil belajar tersebut dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Jika nilai siswa kurang dari KKM maka dinyatakan belum tuntas, dan 

jika nilai siswa sama dengan atau lebih dari KKM maka dinyatakan tuntas. 

Adapun KKM yang ditentukan adalah 70. Peningkatan hasil belajar siswa pada 

materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari persentase 

ketuntasan siswa. Adapun persentase ketuntasan untuk siklus I  mencapai 34,79%, 

siklus II mencapai 60,86% dan siklus III mencapai 86,95%. Target hasil belajar 

yang dicapai yaitu 82%. 
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B. Saran 

Dari hasil pembahasan mengenai pembelajaran dengan menggunakan media 

papan dart pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas V SDN Legok 2, maka 

dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

a) Siswa harus bekerja sama dengan siapa saja tanpa kecenderungan 

membedakan kemampuan temannya. 

b) Kemampuan komunikasi siswa dalam berdiskusi harus lebih ditingkatkan 

lagi khususnya pada saat mengemukakan pendapat dalam diskusi 

kelompok. 

c) Siswa hendaknya bisa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-

masing pada saat berdiskusi kelompok. 

d) Siswa hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh dalam mengikuti 

pembelajaran terutama belajar dengan menggunakan media. 

2. Bagi Guru 

a) Penggunaan media papan dart dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, terutama pembelajaran IPS. 

b) Guru dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih leluasa dalam 

menggunakan media pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a) Penggunaan media papan dart dapat disosialisasikan lebih lanjut karena 

penggunaan media ini menunjukkan efektivitas dalam pembelajaran yang 

dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

lain yang akan melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan 

penggunaan media papan dart. 

 


