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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Pada bagian akhir skripsi, peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang 

didasarkan pada  hasil temuan penelitian. Secara garis besar peneliti menyimpulkan 

bahwa bahan ajar Matematika kelas IV yang digunakan SDN Margaasih sudah 

cukup bagus, efektif, dan efisien dalam melakukan pembelajaran. Cakupan 

kedalaman dan keluasan materi sudah sesuai dengan kurikulum dan karakteristik 

peserta didik kelas IV Sekolah Dasar. Namun, ada beberapa hal yang harus 

ditingkatkan. Secara khusus peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahan ajar yang digunakan belum dapat mengkontruksi pengetahuan 

peserta didik secara maksimal. Perlunya bahan ajar lain selain buku ajar 

yang dapat memaksimalkan hal tersebut agar peserta didik dapat 

mengkontruksi pengetahuan sampai ke tahap penemuan konsep. 

2. Bahan ajar yang digunakan belum menarik peserta didik untuk melakukan 

kegiatan belajar. Hal ini diakibatkan dari isi bahan ajar yang digunakan 

hanya berisi ringkasan-ringsakan materi dan soal-soal latihan. Tidak adanya 

kegiatan yang kompleks bagi siswa untuk mengkontruksi materi secara 

mandiri. Selain itu, tampilan dari isi buku hanya berupa gambar-gambar 

tidak berwana. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran yang 

mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada dalam penelitian ini 

maupun peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut : 

 

1. Bagi pihak sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, bahan ajar 

merupakan alat untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang 

bermutu tergantung pada bahan ajar yang digunakan. Maka dari itu, agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan bermutu. 

Pihak sekolah dan guru senantiasa menggunakan bahan ajar yang bervariasi, 

tidak bergantung pada satu bahan ajar saja. Terutama pada pelajaran 

Matematika yang memerlukan bahan ajar yang menarik peserta didik untuk 

belajar.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

selanjutnya, yakni : 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi yang terkait bahan ajar Matematika kelas IV Sekolah Dasar. 

Hal ini dimaksudkan agar penelitian terfokus pada satu objek penelitian 

saja. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam 

pengambilan, pengumpulan, dan proses pengolahan data. Sehingga 

penelitian yang dilakukan berjalan dengan lebih baik dan sistematis. 

Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang dengan sumber data yang 

lebih empiris. 

 


