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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriprif dengan teknik observasi 

dan wawancara yang dilaksanakan di SD Aisyiyah Kota Sukabumi tentang proses 

pembelajaran matematika pada materi bangun datar di kelas 4 sekolah dasar dapat 

diambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran yang digunakan menggunakan beberapa karakteristik yang 

diimplementasikan di dalam kelas seperti : pembelajaran matematika adalah 

berjengjang (bertahap), pembelajaran matematika mengikuti metode spiral,  

pembelajaran matematika menekankan pola pendekatan induktif, dan 

Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, di dalam 

pembelajaran di kelas 4 materi bangun datar SD Aisyiyah ada beberapa poin 

yang sudah diterapkan di dalam kelas dan ada satu poin yang kurang mengikuti 

karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

2. Pelaksanaan pendidikan di  SD Aisyiyah sudah menggunakan kurikulum 2013 

yang dikeluarkan oleh kemendikbud untuk menggantikan kurikulum yang 

sebelumnya yaitu KTSP atau kurikulum 2006, pada saat perencanaan 

pembelajaran guru sudah mempersiapkan silabus dan juga rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter untuk 

membuat peserta didik menjadi partisipasi aktif, mengembangkan budaya 

membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan 

dan keterpaduan, serta menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi. 

3. Proses pembelajaran matematika pada materi bangun datar di kelas 4 sekolah 

dasar dalam hal ini di dalam kelas proses mencakup penanaman konsep dasar 

(penanaman konsep), Pemahaman konsep, dan Pembinaan keterampilan. 

Tujuan dari tiga konsep pembelajaran agar peserta didik mengikuti 

pembelajaran matematika dan memahami apa yang disampaikan oleh guru 

kepada peserta didik di dalam kelas. Dan dalam pelaksanaanya guru 

menggunakan tiga langkah pembelajaran yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan 
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kegiatan penutup yang di dalamnya memuat interaksi antar dua pihak yaitu 

guru dan peserta didik. Metode yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu diskusi, tanya jawab dan ceramah di dalam kelas, diskusi 

dalam hal ini adalah interaksi antara guru dan peserta didik ataupun peserta 

didik dengan peserta didik lainya sedangkan tanya jawab adalah proses 

interaksi agar peserta didik mampu menunjukan sikap percaya diri, kritis dan 

juga komunikasi dengan guru, dan ceramah adalah metode yang digunakan 

untuk menyampaikan materi secara verbal kepada peserta didik. Media yang 

digunakan guru yaitu gambar bangun datar dipapan tulis, buku paket peserta 

didik, kertas origami, kain batik yang berpola segi beraturan dan segi tak 

beraturan yang digunakan untuk merangsang peserta didik aktif di dalam kelas 

serta membuat pemikiran peserta didik lebih terbentuk mengenai materi yang 

disajikan. 

4. Di dalam pelaksaan penilaian guru menggunakan tiga penilaian yaitu penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik di dalam kelas, penilaian 

sikap disini penilaian terhadap perilaku peserta didik di dalam kelas positif 

maupun negatif,  penilaian pengetahuan yaitu kemampuan peserta didik sesuai 

materi yang disampaikan dengan menggunakan soal-soal yang diberikan guru 

kepada peserta didik, sedangkan penilaian keterampilan guru melakukan 

penilaian yaitu dengan menunjukan hasil pembelajaran di kelas sesuai dengan 

indikator yang sudah ditentukan oleh guru di kelas. 

5. Beberapa faktor penghambat di dalam proses pembelajaran matematika pada 

materi bangun datar di kelas 4 adalah faktor yang berasal dari guru dan kondisi 

peserta didik itu sendiri. Faktor yang menjadi penghambat dari guru antara lain 

penyampaian materi dan media pembelajaran yang masih dirasa kurang 

membuat peserta didik lebih aktif di dalam kelas yaitu menggunakan metode-

metode yang sering digunakan serta tidak adanya media interaktif bagi peserta 

didik di dalam kelas yaitu masih menggunakan media seadanya walaupun 

masih di optimalkan oleh guru. Kemudian faktor-faktor yang berasal dari 

peserta didik antara lain latar belakang peserta didik, motivasi di dalam kelas, 

fakor ekonomi keluarga yang berbeda-beda, lingkungan pergaulan peserta 
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didik di luar kelas, serta pengaruh negatif teknologi informasi yang tidak 

tersaring dengan baik dan kurangnya perhatian orang sekitar terhadap 

perkembangan pribadi peserta didik sehingga peserta didik kurang konsentrasi 

di dalam kelas dan motivasi belajar yang kurang dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang 

belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut 

antara lain sebagai berikut : 

1. Guru lebih mengembangkan metode pembelajaran yang dapat membuat peserta 

didik aktif belajar dan juga membuat media pembelajaran yang dapat membuat 

peserta didik lebih konsentrasi di dalam proses pembelajaran.  

2. Peserta didik diberikan motivasi-motivasi di dalam kelas agar saat proses 

pembelajaran peserta didik lebih semangat dan mengikuti pembelajaran dengan 

baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas.  

3. Penulis yang akan datang semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam 

penyusunan desain penelitian selanjutnya yang relevan dan lebih variatif.  

 


