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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian perbaikan 

pembelajaran di MI Baiturrahim Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan pembelajaran matematika realistik dengan menggunakan 

permainan kartu bergambar pada operasi penjumlahan bilangan bulat, 

adalah langkah-langkah pembelajaran operasional yang dapat 

meningkatkan  hasil belajar matematika siswa kelas IV semester genap 

MI Baiturrahim Kecamatan Tembalang Kota Semarang.Adapun langkah  

langkah pembelajaran realistik sebagai berikut: 

a. Siswa di bagi menjadi beberapa kelompok  

b. Siswa menyiapkan kartu bergambar yang telah di buat siswa  

c. Guru membagikan lembar kerja untuk didiskusikan bersama 

kelompoknya. 

d. Siswa berdiskusi cara memainkan kartu bergambar atas 

petunjuk dari guru dipastikan setiap siswa mencoba sendiri. 

e. Setiap kelompok mendemonstrasikan cara memainkan kartu 

bergambar pada papan flanel. 

f. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi  

       2.    Penerapan pembelajaran metode matematika realistik dengan  permainan  

  kartu bergambar pada materi operasi penjumlahan  bilangan bulat  dapat 

 meningkatkan   hasil belajar siswa kelas IV semester  genap  MI 

 Baiturrahim  Kecamatan  Tembalang  Kota Semarang yaitu pada  siklus 1 

 nilai rata – rata sebesar 74,29 dengan ketuntasan klasikal mencapai 

 85,71%.Sedangkan pada siklus 2 nilai rata – rata siswa sebesar 82,28 

 dan ketuntasan ketuntasan klasikal sebesar 100 % 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipaparkan diatas peneliti 

menyarankan kepada para pembaca, khususnya kepada rekan-rekan guru 

sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode matematika realistik 

dengan menggunakan permainan kartu bergambar perlu 

dikembangkan. 

2. Dalam pembelajaran matematika siswa harus dilibatkan secara aktif 

baik fisik maupun psikis. 

3. Siswa harus dibiasakan untuk selalu dapat menyelesaikan masalah 

secara mandiri. 

4. Siswa harus dibiasakan untuk memahami konsep bukan menghapal. 

 

C. Tindak Lanjut  

1. Hasil penelitian ini akan peneliti jadikan acuan dalam perbaikan 

pembelajaran di MI tempat peneliti mengajar. 

2. Peneliti akan menyampaikan penelitian ini untuk dijadikan bahan 

masukan pada diskusi di forum KKG. 

 

D. Penutup 

Peneiti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kenikmatan, rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga 

laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walau segala usaha dan 

kemampuan yang peneliti miliki telah dikerahkan. Namun demikian saran 

dan kritik yang membangun senantiasa peneliti harapkan. 

Akhirnya peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah 

membantu menyelesaikan penelitian ini. Semoga mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan berharap kepada Allah semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat, baik bagi peneliti khususnya dan pada pembaca 

pada umumnya, Amin. 

 


