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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulans 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga BUSATKUR materi pokok 

satuan panjang kelas III di MI Annuriyyah dapat meningkatkan aktivitas  

peserta didik dan guru dalam mengajar. 

2. Adapun hasil aktivitas peserta didik pada siklus I adalah 79,17%, dan siklus II 

87,5%.  Sehingga dapat dikatakan aktivitas peserta didik siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan. Sedangkan hasil aktivitas guru dalam mengajar 

menggunakan alat peraga adalah baik sekali yaitu pada siklus I  85,9% dan 

siklus II 92,96%. Hasil belajar peserta didik kelas III MI Annuriyyah pada 

siklus I rata-rata nilai tes adalah 6,7 dengan banyaknya 55% peserta didik 

tuntas dan 36 % peserta didik tidak tuntas. Pada siklus II rat-rata nilai tes 

adalah 7,4 dengan 90% peserta didik tuntas, 9,09% peserta didik tidak tuntas. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga berkriteria baik sekali.  

 

B. Saran-saran 

Saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar juga tingkat kepahaman 

peserta didik dalam mata pelajaran matematika diharapkan dalam 

penyampaian materi sebaiknya menggunakan alat peraga, agar mudah 

dipahami oleh peserta didik dan mereka akan merasa senang dan semangat 

untuk mengikuti pelajaran matematika. 

2. Dalam proses kegiatan belajar mengajar guru dituntut untuk lebih kreatif 

sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan takut ketika proses belajar 

mengajar berlangsung. 
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C. Penutup 

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan syukur alhamdulillah 

kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tidak bisa diukur 

besarnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meski banyak 

duri dan tantangan yang harus dilalui dengan penuh perjuangan akan tetapi 

dengan memohon petunjuk-Nya  dan atas ridho-Nya  dengan disertai doa dan 

usaha dengan penuh kesabaran,akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi 

pembaca. Amin. 


