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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan meningkatkan 

keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang melalui penerapan 
media Dakon pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
3 SD Negeri 2 Mojoagung yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang terdiri dari dua siklus. Indikator 
kinerja dalam penelitian ini diharapkan keterampilan menghitung luas persegi dan 
persegi panjang melalui media dakon dapat meningkat minimal 80% dari jumlah 
keseluruhan 19 siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan media dakon dapat meningkatkan keterampilan menghitung luas 
persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III SD Negeri 2 Mojoagung Tahun 
Pelajaran 20012/2013. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peroleh skor pada siklus 
1 sebesar 8.84 (55.26%) dan siklus 2 sebesar 12.89 (80.59%). Aktivitas guru 
dalam menerapkan media dakon meningkat pada setiap siklusnya, pada siklus I 
aktivitas guru mencapai 58.33%, pada siklus II aktivitas guru meningkat menjadi 
87.50%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis 
tindakan yang menyatakan “Diduga dengan menggunakan media Dakon dapat 
meningkatkan keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang pada 
siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan Karangrayung, Kabupaten 
Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: keterampilan menghitung, media dakon, luas persegi dan persegi 

panjang 
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Pendahuluan 

Berhitung dalam matematika terdapat di hampir sebagian besar cabang 

matematika seperti aljabar, geometri, dan statistika. Oleh sebab itu dengan belajar 

berhitung akan membantu kita dalam memecahkan persoalan-persoalan yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka tidak bisa dipungkiri 

lagi bahwa matematika sangat diperlukan bagi setiap orang untuk membantu 

menyelesaikan masalahnya. 

Keterampilan dalam menghitung mutlak diperlakukan para siswa, karena 

keterampilan menghitung akan banyak digunakan dalam menyelesaikan soal 

matematika yang lebih kompleks. Materi luas persegi dan persegi panjang sudah 

dipelajari oleh siswa SD sejak kelas 3. Materi tersebut memerlukan keterampilan 

menghitung agar siswa dapat memecahkan permasalahan yang diberikan oleh 

guru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

SD Negeri 2 Mojoagung yang berlokasi di kecamatan Karangrayung 

merupakan salah satu SD yang guru-gurunya mengalami permasalahan dalam hal 

upaya peningkatan keterampilan menghitung khususnya pembelajaran matematika 

mengenai luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas 3, guru terkesan 

kurang atau tidak menggunakan benda-benda konkrit, kurang memperhatikan 

tahap-tahap penyajian suatu konsep matematika di SD, serta kurang melibatkan 

siswa dalam pembelajaran menghitung Luas Persegi dan Persegi Panjang tetapi 

hanya dengan menggunakan metode konvensional karena dimulai dengan dari 

pemberian informasi/ konsep oleh guru, kemudian guru mendemonstrasikan 

keterampilan dalam menerapkan suatu rumus, hingga memberikan contoh-contoh 

soal tentang suatu konsep. Di samping itu guru SD kurang mampu 

memaksimalkan pemakaian media sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga 

siswa hanya mampu menangkap materi yang diberikan guru melalui metode 

pembelajaran konvensional. 

Salah satu alternatif media pembelajaran permainan yang dapat 

meningkatkan keterampilan siswa menghitung Luas Persegi dan Persegi Panjang 

adalah dengan menggunakan media Dakon. Dakon adalah salah satu permainan 

tradisional yang masih sering dijumpai pada saat ini terutama di daerah pedesaan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: Apakah penerapan media Dakon dapat meningkatkan 

keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas 3 

semester II tahun pelajaran 2012/ 2013 di SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan 

Karangrayung, Kabupaten Grobogan? 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan khusus penelitian ini 

adalah untuk menerapkan media Dakon dalam meningkatkan keterampilan 

menghitung luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 

Mojoagung Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sedangkan tujuan 

umum penelitian ini adalah masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan 

belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran, meningkatkan pemahaman 

materi yang diajarkan, dan meningkatkan semangat belajar siswa. 

 
Landasan Teori 

Menghitung adalah keterampilan siswa menggunakan cara tertentu untuk 

mendapatkan jawaban yang benar dan juga pemahaman konsep yang digunakan. 

Kemampuan atau skill menghitung dalam matematika adalah operasi atau 

prosedur yang diharapkan mampu mengarahkan siswa atau pengguna matematika 

di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam matematika (Fathan, 2011: 

4-5). 

Berhitung merupakan salah satu ketrampilan matematika yang harus kita 

kembangkan. Menurut Julius Hambali (dalam Kurniawati, 2012: 2) 

mengemukakan bahwa dalam menyelesaikan soal berhitung siswa harus: 

1. Mengerti soalnya dan mengetahui dengan jelas apa yang ditanyakan. 

2. Dapat menuliskan kalimat matematikanya dalam bentuk kalimat bilangan 

dengan salah satu perubah (biasanya menggunakan huruf n). 

3. Mencari bilangan yang membuat kalimat itu menjadi benar (berapakah n?). 

4. Menjawab pertanyaan dalam soal cerita itu menggunakan bilangan yang 

diperoleh. 

Bagi sebagian masyarakat, permainan dakon atau congklak pasti sudah 

tidak asing lagi. Permainan congklak merupakan permainan tradisional adat jawa. 
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Menurut sejarah permainan ini pertama kali dibawa oleh pendatang dari arab yang 

rata-rata datang ke Indonesia untuk berdagang atau berdakwah. Pada umumnya 

jumlah lubang keseluruhan adalah 16 yang dibagi menjadi 7 lubang kecil dan 2 

lubang tujuan (masing-masing satu untuk setiap pemain). Skor kemenangan 

ditentukan dari jumlah biji yang terdapat pada lubang tujuan tersebut. 

Menurut Echa (2009: 1), menyatakan bahwa “dakonan (dakon) merupakan 

alat permainan anak-anak tempo doeloe yang turun temurun, permainan dakon 

dilakukan oleh dua anak dengan memasukkan biji buah (sawo kecik) pada lubang-

lubang dakon”. Tentunya bermain dakon adalah permainan kreatif sambil 

berhitung. Anak-anak sambil bermain tanpa sadar belajar berhitung dasar manik-

manik congkak (dakon). Dengan bermain dakon anak melakukan kegiatan secara 

sukarela, dan kegiatan memadukan antara permainan tradisional dengan proses 

pembelajaran formal (Angger, 2009: 1). 

Penerapan media pembelajaran melalui permainan dakon dalam 

pembelajaran matematika materi menghitung luas persegi dan persegi panjang ini, 

tidak menggunakan aturan baku dalam permainan dakon, tetapi aturan 

dimodifikasikan dan disesuaikan kebutuhan untuk mencapai kompetensi peserta 

didik tentang melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian 

(Insan, 2013: 7), sebagai berikut: 

1. Permainan dilakukan oleh dua orang peserta didik (kelompok berpasangan); 

2. Masing-masing kelompok mengambil lokan berupa biji-bijian, atau kerikil, 

kelereng, kulit kerang dan lain-lain sebanyak 100-150 butir. 

3. Dalam permainan ini, anggota kelompok bekerja sama dan berkompetisi. Satu 

anggota kelompok memegang dan memainkan, sedangkan satu anggota 

lainnya memberi soal, menulis jawaban, dan menilai temannya yang sedang 

bermain. 

4. Setelah permainan selesai menyelesaikan lima soal dan mendapat nilai, maka 

permainan dilakukan bergantian dengan soal yang berbeda. 

5. Permainan selesai, masing-masing kelompok melaporkan hasil permainannya 

kepada guru. 
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Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan hipotesis tindakan yaitu “Diduga dengan menggunakan media 

Dakon dapat meningkatkan keterampilan menghitung luas persegi dan persegi 

panjang pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan Karangrayung, 

Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013.” 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Mojoagung. Penelitian 

dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Maret sampai Mei 2013. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa Kelas III semester II SD Negeri 2 Mojoagung 

dengan jumlah siswa 19 orang 

Menurut Arikunto, dkk. (2008: 16) langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (reflecting). Penelitian ini 

dilakukan dengan 2 siklus yang disesuaikan dengan alokasi waktu dan topik yang 

dipilih. Setiap siklus terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Instrumen penelitian terdiri dari 

pedoman observasi, kamera/ video, dan form catatan lapangan. Untuk 

menghasilkan data yang valid peneliti menggunakan teknik triangulasi, teknik 

triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Menurut Sarwiji Suwandi (dalam Nugraheni dkk., 2012: 3), teknik analisis 

data yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil 

dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif (statistik deskriptif 

komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik deskriptif komparatif digunakan 

untuk menganalisis keterampilan menghitung, sedangkan teknik analisis kritis 

digunakan untuk menganalisis media pembelajaran menggunakan dakon. 

 
Pembahasan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini didapatkan hasil diantaranya 

perubahan tingkah laku siswa pada saat pembelajaran, perubahan cara mengajar 
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guru dan perubahan hasil belajar dari siswa. Hasil penelitian penggunaan metode 

Dakon dalam menghitung luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas 3 SD 

Negeri 2 Mojoagung dari kondisi awal, siklus I  dan siklus II menunjukkan 

adanya peningkatan nilai keterampilan menghitung siswa. Perubahan skor 

ketrampilan menghitung pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 2. Peningkatan Skor ketrampilan Menghitung Persegi dan Persegi Panjang 
pada Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 

Tindakan 
Keterampilan menghitung 
Rata-Rata Persentase 

Kondisi Awal 6.74 42.11 
Siklus I 8.84 55.26 
Siklus II 12.89 80.59 

 

Berdasarkan tabel berikut, dapat dibuat grafik skor ketrampilan 

menghitung pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II di bawah ini. 

Keterampilan Menghitung Luas Persegi dan 
Persegi Panjang Secara Keseluruhan
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Gambar 1. Grafik Keterampilan Menghitung Luas Persegi dan Persegi Panjang 

Secara Keseluruhan 
Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menghitung 

Luas Persegi dan Persegi Panjang pada setiap siklusnya. Pada kondisi awal 

penilaian keterampilan menghitung siswa 6.74 (42.11%). Kemudian dilakukan 

penelitian tindakan kelas pada siklus I dengan nilai 8.84 (55.26%). Dilanjutkan 

perbaikan keterampilan menghitung siswa pada siklus II dengan nilai 12.89 

(80.59%). Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran menggunakan media dakon dapat meningkatkan keterampilan 

menghitung Luas Persegi dan Persegi Panjang pada siswa kelas 3 semester II 

tahun pelajaran 2012/ 2013 di SD Negeri 2 Mojoagung. 
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Hasil analisis  dalam penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan 

menghitung luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 

Mojoagung menggunakan media Dakon. Adapun rata-rata presentase 

keberhasilan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Rata-rata Persentase Keberhasilan Tiap Siklus 

Keberhasilan Penelitian Siklus 1 Siklus 2 
Rata-rata persentase keterampilan menghitung 55% 80% 
Rata-rata persentase pembelajaran menggunakan 
media dakon 

50% 80% 

 

Penerapan media dakon juga dapat meningkatkan aktivitas guru dalam 

memberikan pembelajaran terhadap siswanya. Selama proses pembelajaran 

menggunakan media dakon terjadi peningkatan pada siklus I dan siklus II. 

Gambar berikut adalah grafik perkembangan aktivitas guru dalam penerapan 

media dakon mulai dari kondisi awal sampai pada tindakan kelas siklus II. 

Aktivitas Guru dalam Menerapkan Media 
Dakon Secara Keseluruhan
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Aktivitas Guru dalam Menerapkan Media 
Dakon Secara Keseluruhan 

 
Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas guru 

dalam penerapan media Dakon. Pada kondisi awal aktivitas guru sebesar 35.71%, 

pada siklus I meningkat menjadi 67.86%, kemudian pada siklus II aktivitas guru 

dalam penerapan media Dakon meningkat menjadi 89.29%. dari hasil tersebut, 

disimpulkan bahwa media Dakon dapat meningkatkan aktivitas guru dalam 

keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang pada Siswa Kelas 3 SD 

Negeri 2 Mojoagung tahun pelajaran 2012/2013. 
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Berdasarkan hasil pengamatan tindakan dapat dinyatakan bahwa terjadi 

peningkatan Keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang pada 

siswa melalui metode Dakon yang dilihat dari proses maupun nilai hasil belajar 

siswa. Langkah penerapan metode Dakon juga terlihat dalam penjabaran proses 

pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan.  

Keterampilan menghitung luas siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung 

tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat dengan diterapkannya metode Dakon. 

Peningkatan tersebut bukan hanya pada nilai akhir siswa menghitung luas saja, 

tetapi pada proses pembelajaran menghitung luas persegi dan persegi panjang 

juga. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran meningkat, peningkatan ini 

terlihat sebelum tindakan dan setelah tindakan dari siklus pertama hingga siklus 

kedua. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran. Selain keaktifan, terlihat pula peningkatan pada aspek 

keberanian siswa dalam bertanya kepada guru secara langsung, maupun 

keberanian siswa mengerjakan soal di depan kelas. 

1. Keterampilan Menghitung Luas Persegi dan Persegi Panjang Pada siswa 

Penelitian dalam meningkatkan keterampilan menghitung luas persegi 

dan persegi panjang ini menggunakan indikator mengacu pada teori yang 

dikembangkan oleh Julius Hambali (dalam Kurniawati, 2012: 2) yang 

menyatakan bahwa dalam menyelesaikan soal berhitung siswa harus: a) 

Mengerti soalnya dan mengetahui dengan jelas apa yang ditanyakan, b) Dapat 

menuliskan kalimat matematikanya dalam bentuk kalimat bilangan dengan 

salah satu perubah (biasanya menggunakan huruf n), c) Mencari bilangan yang 

membuat kalimat itu menjadi benar (berapakah n?), d) Menjawab pertanyaan 

dalam soal cerita itu menggunakan bilangan yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan 

keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang pada siswa dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Siswa sudah sangat aktif memperhatikan penjelasan guru. 

b. Siswa juga terlihat sangat aktif menjawab pertanyaan guru. 

c. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa sudah muncul. 
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d. Kreatifitas dan inisiatif siswa meningkat. 

e. Keaktifan dan kerjasama dalam kelompok meningkat. Siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan secara individu maupun kelompok dengan baik. 

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa keterampilan menghitung luas 

persegi dan persegi panjang menggunakan media dakon dapat meningkatkan 

keterampilan menghitung pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartini 

(2012). Hasil penelitian Kartini menunjukkan persentase kemampuan 

menghitung meningkat 83%. Kartini menyimpulkan dengan menggunakan 

media sempoa yang benar, dapat meningkatkan kemampuan menghitung pada 

anak kelompok B TK Permata Ananda Sidoarjo. Persamaan penelitian yang 

diteliti oleh Kartini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti keterampilan/ 

kemampuan menghitung, sedangkan perbedaannya adalah Kartini meneliti 

tentang media pembelajaran sempoa, sedangkan peneliti meneliti tentang 

media pembelajaran dakon. 

2. Aktivitas guru 

Penerapan media dakon dapat meningkatkan aktivitas guru dalam 

memberikan pembelajaran terhadap siswanya. Dalam penelitian ini, aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran dibantu dengan media dakon sebagai media 

pembelajaran. Dengan media dakon ini guru dapat meningkatkan keterampilan 

menghitung. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Echa (2009: 1) 

menyatakan bahwa dakonan (dakon) merupakan alat permainan anak-anak 

tempo doeloe yang turun temurun, permainan dakon dilakukan oleh dua anak 

dengan memasukkan biji buah (sawo kecik) pada lubang-lubang dakon”. 

Tentunya bermain dakon adalah permainan kreatif sambil berhitung. Anak-

anak sambil bermain tanpa sadar belajar berhitung dasar manik-manik congkak 

(dakon). Teori senada juga disampaikan oleh Angger (2009: 1) yang 

menyatakan bahwa dengan bermain dakon anak melakukan kegiatan secara 

sukarela, dan kegiatan memadukan antara permainan tradisional dengan proses 

pembelajaran formal. 
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Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas guru dalam menerapkan media 

dakon dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Guru memotivasi siswa dengan baik, guru memberikan tujuan 

pembelajaran, guru memberi gambaran umum materi pelajaran yang akan 

dilakukan. Guru juga memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Guru menyampaikan materi ajar dengan baik. Materi yang disampaikan 

benar sesuai dengan topik. Penyampaian materi dengan bahasa jelas dan 

mudah dipahami siswa. 

c. Guru sudah banyak mengadakan variasi gaya mengajar, guru menampilkan 

sikap bersahabat, berbicara sopan kepada siswa, Menghargai pendapat 

siswa, Guru menegur siswa dengan kata-kata yang halus, dan 

menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri. 

d. Dalam pembelajaran guru melibatkan secara aktif. Hal ini terlihat disaat 

guru mengajukan pertanyaan terbuka selama pembelajaran. Guru juga 

mendorong siswa mengemukakan ide. 

e. Guru dalam memberikan penguatan cukup baik. Guru tidak hanya 

memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang baik, tetapi juga 

memberikan semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

f. Didalam latihan terkontrol, guru memberikan tugas dengan jelas dan 

membimbing siswa. Guru juga menumbuhkan tanggung jawab setiap siswa 

serta menumbuhkan kepercayaan antarsiswa dalam belajar dengan baik. 

g. Guru memberikan latihan mandiri dengan baik, guru membimbing siswa 

dan merespon setiap pendapat siswa dengan baik sehingga menumbuhkan 

kepercayaan siswa terhadap diri sendiri. 

h. Refleksi yang diberikan guru sudah baik, simpulan materi yang dirangkum 

sudah cukup jelas dan mencakup seluruh inti materi. Siswa juga terlibat 

aktif dalam membuat simpulan. 

i. Tindak lanjut diberikan guru dengan baik. Guru mengevaluasi 

Keterampilan siswa dengan baik. Guru mengarahkan materi pembelajaran 

agar dipelajari kembali dirumah. Guru memberikan tugas mandiri dengan 

petunjuk yang jelas. 
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Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian menunjukkan selama proses 

pembelajaran menggunakan media dakon terjadi peningkatan pada siklus I dan 

siklus II. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulaiman (2013). Dari hasil pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilakukan oleh Sulaiman dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media 

permainan dakon pada mata pelajaran Matematika dapat meningkatkan aktivitas 

guru sebesar 29.29%, aktivitas siswa sebesar 21.15%, dan hasil belajar siswa 

sebesar 17.60%. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Sulaiman dengan peneliti 

adalah sama-sama meneliti pembelajaran dengan menggunakan media dakon, 

sedangkan perbedaannya adalah Sulaiman meneliti tentang peningkatan hasil 

belajar berhitung, sedangkan peneliti meneliti tentang peningkatan keterampilan 

menghitung luas persegi dan persegi panjang. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka disimpulkan 

bahwa: 

1. Melalui tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan penerapan media 

dakon dapat meningkatkan keterampilan menghitung luas persegi dan persegi 

panjang pada siswa kelas III SD Negeri 2 Mojoagung Tahun Pelajaran 

20012/2013. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Keterampilan menghitung luas 

persegi dan persegi panjang siswa kelas III SD Negeri 2 Mojoagung pada 

siklus 1 memperoleh skor sebesar 8.84 (55.26%) dan pada siklus 2 skor 

meningkat menjadi 12.89 (80.59%).  

2. Aktivitas guru dalam menerapkan media dakon meningkat pada setiap 

siklusnya, pada siklus I aktivitas guru mencapai 58.33%, pada siklus II 

aktivitas guru meningkat menjadi 87.50%. Disimpulkan bahwa media dakon 

dapat meningkatkan aktivitas guru dalam keterampilan menghitung luas 

persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III SD Negeri 2 Mojoagung 

Tahun Pelajaran 20012/2013. 

Berkaitan dengan simpulan yang telah disampaikan di atas, maka 

disarankan hal-hal  sebagai berikut: 
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1. Bagi Siswa 

Siswa disarankan untuk mengikuti pembelajaran secara aktif dan 

memperhatikan pelajaran saat guru mengajar. Siswa harus bisa menambah 

wawasan dan mendalami materi yang dipelajari. Selain itu, sekiranya siswa 

kurang setuju terhadap cara mengajar guru, maka siswa dapat memberikan 

masukan ataupun saran kepada guru yang bersangkutan. Dengan demikian 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

2. Bagi Guru 

Sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran, hendaknya guru 

membuat rencana pembelajaran dan mempersiapkan media pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, guru harus mampu 

memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tujuan 

pembelajaran. Evaluasi hendaknya jangan sampai terlupakan. 

Sebaiknya guru terus meningkatkan kemampuannya dalam 

mengembangkan, menyampaikan materi serta dalam mengelola kelas 

sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat. Selain itu guru 

hendaknya dapat menerima saran maupun kritik dan memperbaiki kekurangan 

pada dirinya. 

3. Bagi Lembaga 

Supaya guru dapat meningkatkan profesionalisme maupun kualitas 

pembelajaran yang dilakukan melalui penelitian tindakan kelas ini, disarankan 

kepada kepala sekolah untuk: (a) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran yang memadahi, (b) memotivasi guru untuk 

senantiasa meningkatkan kinerjanya, (c) mengirim guru kebeberapa forum 

ilmiah, seperti seminar, lokakarya, workshop, penataran, dan diskusi ilmiah 

supaya wawasan guru bertambah luas dan mendalam pemahamannya tentang 

pendidikan dan pengajaran yang menjadi tugas pokoknya.  

4. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain   

Pembaca dan peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

lanjutan mengenai media dakon untuk diterapkan pada aspek keterampilan 

menghitung lainnya maupun disiplin ilmu lainnya. 
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