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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 

II B SDN Umbul Tengah 1 Kecamatan Taktakan dengan menerapkan 

penggunaan media mangkuk petualang dalam pembelajaran matematika 

pada konsep pembagian bilangan cacah, maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika menggunakan media mangkuk petualang pada konsep 

pembagian bilangan cacah yaitu rata-rata hasil aktivitas belajar siswa 

yang diperoleh pada siklus I sebesar 59,75% yang masuk pada kriteria 

cukup  dan pada siklus II rata-rata aktivitas belajar siswa mengalami 

kenaikan sebesar 89,93% yang masuk dalam kriteria cukup tinggi. 

2. Terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunaan media mangkuk 

petualang pada konsep pembagian bilangan cacah, nilai rata-rata kelas 

yang diperoleh pada pra siklus, siklus I dan siklus II berturut-turut 

sebesar 38,11, 44,05 dan 71,15. 

Penggunaan media mangkuk petualang mempunyai implikasi terhadap 

pembelajaran matematika pada konsep pembagian bilangan cacah di 

kelas II B SDN Umbul Tengah 1 dibuktikan dengan peningkatan hasil 

belajar siswa terlihat dari persentase ketuntasan yang diperoleh yakni 

sebesar 8,11 % pada pra siklus, 10, 81 % pada siklus I dan sebesar 84, 

62 % pada siklus II. Dengan demikian indikator keberhasilan tindakan 

yakni 75% dapat dikatakan telah tercapai. 
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B. Rekomendasi  

Ada beberapa pihak yang direkomendasikan dari hasil penelitian yang 

diperoleh, adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru sekolah dasar 

RPP berikut media pembelajaran berupa mangkuk petualang yang 

dihasilkan penelitian ini bisa direkomendasikan bagi guru sebagai 

rujukan untuk mengajar. RPP dan media mangkuk petualang dapat 

digunakan guru untuk membantu proses belajar mengajar yang lebih 

variatif. Sekaligus media mangkuk petualang dapat membantu guru 

dalam menyampaikan konsep abstrak matematika pada konsep 

pembagian sehingga menjadi lebih konkret.  

2. Bagi siswa sekolah dasar 

Rekomendasi yang diberikan kepada siswa dalam hal ini adalah 

media pembelajaran berupa mangkuk petualang. Media mangkuk 

petualang bisa digunakan siswa untuk membantu menyelesaikan 

persoalan yang berhubungan dengan pembagian. Dalam proses 

pembelajarannya media mangkuk petualang pun dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah dasar 

Bagi pihak sekolah rekomendasi yang diberikan berupa 

pertimbangan dalam memilih dan menggunakan media untuk 

membantu pemahaman konsep pembelajaran matematika, media 

mangkuk petualang merupakan salah satu media yang bisa digunakan 

untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pembagian, 

membantu mengkonkretkan konsep abstrak matematika, sekaligus 

sekolah juga bisa menggunakan media mangkuk petualang untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yang masih rendah. 

 

 


