
 
 

83 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian mengenai 

penggunaan model pembelajaran CRH dalam meningkatkan pemahaman 

konsep siswa dapat disimpulkan antara lain: 

1. Penerapan langkah-langkah model pembelajaran CRH 

Pembelajaran matematika mengenai materi penjumlahan pecahan terdiri 

dari delapan  indikator  pada langkah-langkah penerapan model pembelajaan 

CRH, yaitu (1) penyampaian kompetensi dan pemberian materi yang 

melibatkan siswa, berupa penyampaian tujuan pembelajaran serta penjelasan 

materi oleh guru secara runtut dengan bantuan media, (2) pembentukan 

kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 orang dari setiap kelompok, (3) 

membuat kartu (kotak) terdiri dari 9/12 kotak (4) pembacaan soal secara acak, 

(5) diskusi kelompok, mengerjakan soal latihan sebagai pengujian 

pemahaman, (6) pengecekan jawaban kelompok dilihat dari hasil langkah 

pengerjaan serta pemaparan jawaban dengan memberikan tanda ceklis atau 

silang, (7) perayaan dan penghargaan, berupa menyanyikan yel-yel horay 

pada setiap jawaban siswa yang benar dalam kelompok dan penghargaan 

yang diberikan sesuai perolehan skor yang lebih besar pada kelompok, (8) 

penutup, yang terdiri dari kegiatan menyimpulkan dan mengerjakan soal 

evaluasi individu untuk mengatahui tingkat pemahaman konsep siswa. 

Penerapan model pembelajaran CRH dalam proses pembelajaran 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Walapun terdapat kekurangan 

untuk diperbaiki pada tindakan selanjutnya. Pada siklus I, dari setiap langkah 

penerapan terlaksana dengan baik, walapun perlu adanya perbaikan dalam 

kegiatan diskusi kelompok karena dilaksanakan belum secara menyeluruh 

terlihat hanya beberapa siswa yang mengerjakan latihan soal. Pelaksanaan 

siklus II merupakan hasil refleksi dan perbaikan pada siklus I, yaitu berupa 

perbaikan pada setiap pelaksanaan pembelajaran berupa kinerja guru dalam 

penerapan model pembelajaran CRH untuk meningkatkan pemahaman 

konsep pada pembelajaran matematika mengenai materi penjumlahan 
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pecahan. Perbedaan pada pembelajaran siklus II dimana soal latihan yang 

diberikan dalam bentuk kuis dengan nomor yang diambil secara acak oleh 

perwakilan kelompok. Soal dikerjakan oleh setiap individu dengan bantuan 

kelompoknya yang diiisi pada lembar kotak CRH yang terdiri dari 12 kotak. 

Penghargaan diberikan kepada setiap kelompok dengan kategori kelompok 

terbaik 1, 2, dan 3 sesuai dengan hasil skor yang diperoleh bagi setiap 

kelompok pada pertemuan 1 dan 2 siklus II. 

2. Respon siswa setelah menggunakan model pembelajaran CRH 

Terdapat peningkatan respon siswa dimana pada pelaksanaan siklus I 

diperoleh hasil 71% dengan kategori baik sedangkan pada siklus II diperoleh 

hasil 80% dengan kategori sangat baik. Adapun indikator respon siswa 

menggunakan model CRH yaitu menyimak penjelasan guru, interaksi siswa 

dalam proses pembelajaran, mengerjakan latihan soal matematika dengan 

menuliskannya pada kotak CRH , mengikuti permainan dalam menjawab soal 

matematika, serta menampakkan semangat dan kegembiraan dalam belajar 

matematika. Berdasarkan indikator tersebut siswa menujukan antusias serta 

merasa senang dalam mengikuti pembelajaran walapun terkadang siswa 

sedikit merasa bosan dalam merayakan kemenangannya namun tidak 

mempengaruhi antusias siswa dalam menjawab serta  mengerjakan latihan 

soal. 

3. Peningkatan pemahaman konsep setelah menggunakan model 

pembelajaran CRH 

Pemahaman konsep siswa pada pembelajaran matematika mengenai materi 

penjumlahan pecahan di kels VI dengan menggunakan model CRH 

mengalami peningkatan pada setiap indikator. Hal ini dapat diketahui dari 

hasil nilai ketercapaian peningkatan pada setiap indikator pemahaman konsep 

yaitu pertama menyatakan ulang pada siklus I 90% dan siklus II 100%. 

Kedua, memberi contoh dan non contoh siklus I 81% dan siklus II 95%. 

Ketiga menyajikan konsep siklus I 85% dan siklus II 93%. Keempat 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep siklus I 73% dan 

siklus II 82%. Kelima mengklasifikasikan objek 64% dan siklus II 78%. 

Keenam memilih prosedur siklus I 58% dan siklus II 74%. Ketujuh 
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mengaplikasikan konsep siklus I 54% dan siklus II 73%. Adapun peningkatan 

pemahaman konsep siswa dapat dilihat pada hasil ketuntasan klasikal secara 

keseluruhan dimana pada pelaksanaan pretest diperoleh hasil 20% (4 orang) 

yang tuntas memenuhi KKM (60) dengan pemahaman konsep siswa yang 

rendah. Pada siklus I mencapai 65% (13 orang yang tuntas) yang terus 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 90% (18 orang yang tuntas) 

dengan hasil gain skor diperoleh 0,74 termasuk pada penguasaan pemahaman 

konsep siswa yang tinggi.   

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam pemahaman konsep siswa pada pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar, khususnya dalam menerapkan dan 

mengembangkan model pembelajaran Course Review Horay.  

1. Tahap penyampaian kompetensi dan pemberian materi telah disampaikan 

secara runtut dari penerapan konsep, pemahaman konsep, dan 

mengembangkan konsep yang berkaitan dengan kehidupn sehari-hari 

agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa tentunya adanya alat bantu 

media baik secara konkret (kue cincin) maupun semi konkret (gambar). 

Tahap ini diperlukan waktu yang sesuai dengan kebutuhan mengingat 

pembelajaran disampaikan melibatkan siswa secara aktif.  

2. Pengorganisasian atau pembentukan kelompok dibentuk secara heterogen 

sesuai pada tingkat kemampuan pemahaman siswa, namun dalam 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CRH harus lebih 

dikuasai dalam pengelolaan kelas dan pengarahan yang jelas sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif.   

3. Tahap perayaan dan penghargaan dalam permainan guru telah 

memberikan hiburan dengan menyanyikan yel-yel pada setiap jawaban 

yang benar, namun guru dituntut harus lebih keatif dalam menyiapkan 

yel-yel atau hiburan lainnya agar menarik perhatian siswa serta tidak 

mudah bosan.  

 


