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PENINGKATAN HASIL BELAJAR  MATEMATIKA 
PADA SISWA KELAS III SDN 01 ALASTUWO  

POKOK BAHASAN PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BENTUK 
SOAL CERITA MELALUI METODE POLYA 

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 
 

DYAH WAHYUNIINGTYAS, A510070315, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, halaman. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas III SDN 01 Alastuwo pokok bahasan penjumlahan 
dan pengurangan bentuk soal cerita melalui metode polya Tahun Pelajaran 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, dengan subjek 
penelitian guru dan objek penelitian siswa kelas III SD Negeri 01 Alastuwo. 
Metode pengumpulan data dengan pengamatan ( observasi ), tes, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data model analisis 
interaktif, yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian tindakan 
kelas ini adalah hasil belajar matematika pokok bahasan penjumlahan dan 
pengurangan bentuk soal cerita. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan penjumlahan dan pengurangan soal cerita. Hal ini dapat terlihat pada 
hasil rata – rata nilai siklus I putaran I 70 dengan presentase 45,83% dari 24 siswa 
baru 11 siswa yang memenuhi target, pada siklus I putaran II dengan hasil rata – 
rata 72,92 dengan presentase 54,17% dari 24 sisswa baru 13 siswa yang 
memenuhi target dan siklus II putaran I 76,25 dengan presentase 62,50% dari 24 
siswa maka 15 siswa sudah mmenuhi target, dan siklus II putaran II 79,17 dengan 
presentase 75% dari 24 siswa 19 siswa sudah mencapai KKM. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa melalui metode polya dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas III SD Negeri 01 Alastuwo pokok bahasan 
penjumlahan dan pengurangan bentuk soal cerita tahun pelajaran 2012 / 2013.  

 
 

Kata kunci :  Belajar, Matematika, Soal cerita, Metode polya. 
 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Tujuan umum matematika sekolah menurut kurikulum sekolah 2004 

yang baru adalah mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika 

dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran logis, rasional, cermat, jujur, efektif, dan efesien. Sedangkan tujuan 

pengajaran matematika di Sekolah Dasar adalah menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung menumbuhkan kemampuan siswa 

yang dapat dialihgunakan serta membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, 

dan disiplin. Bahan kajian inti matematika di SD mencakup aritmetika 

(berhitung), pengantar aljabar, geometri, pengukuran, dan kajian data. 

Penekanan diberikan pada penguasaan bilangan “number sence”. Matematika 

memiliki ciri-ciri khusus yaitu abstrak, berpola pikir deduktif dan konsisten. 

  Soal cerita adalah soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Soal 

biasanya diletakkan pada tiap akhir pokok bahasan atau sub pokok bahasan. 

Pada pokok bahasan penjumlahan misalnya diakhiri dengan soal cerita yang 

melibatkan operasi penjumlahan begitu juga pada pokok bahasan yang lain. 

Demikian pula halnya dengan soal-soal cerita yang diberikan pada cerita sub 

pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan, sudah barang tentu akan 

melibatkan operasi tersebut. 

  Berdasarkan pengamatan, sebagian besar siswa kelas III, banyak 

mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Kesulitan-



 

 

kesulitan dapat bersumber pada aspek kebahasaan, materi, maupun 

penguasaan konsep - konsep yang mendasar. Permasalahan ini akan 

mengurangi ketiga aspek tersebut sebagai Raw Material penyusunan strategi 

pembelajaran soal cerita yang disajikan dapat dipahami dan diselesaikan 

dengan lebih mudah. Meraih tujuan pembelajaran umum matematika memang 

tidak mudah seperti membalikkan tangan tapi harus diusahakan dengan 

sungguh-sungguh dan mau berkerja keras untuk mencapainya. Pengajaran 

matematika di sekolah membutuhkan kerjasama yang baik antara guru 

dengan murid (GBPP SD 1994:2). Hal ini terbukti dari hasil analisis hasil 

belajar yang masih di bawah rata-rata (kurang dari lima) yaitu 4,7. 

  Metode Polya dalam pembelajaran matematika kaitannya untuk 

meningkatkan kemampuan siswa. Menyelesaikan soal cerita merupakan 

solusi yang cukup tepat, karena secara teoritis metode dengan langkah-

langkah Polya ini membimbing siswa untuk cermat, prosedural, teliti dan 

sistematis sesuai dengan yang diharapkan dari penyelesaian soal cerita 

tersebut. 

  Atas dasar latar belakang inilah, maka peneliti mengangkat tema 

peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan dengan langkah-langkah metode Polya di 

kelas III semester II Tahun pelajaran 2012/2013 SD Negeri 01 Alastuwo 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

  Beradasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, muncul 

permasalahan yaitu “Apakah dengan menggunakan metode Polya dapat 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada Pokok Bahasan 

Penjumlahan dan Pengurangan di kelas III semester 2 SD Negeri 01 

Alastuwo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

C.   Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas III pokok bahasan penjumlahan 

dan pengurangan bentuk soal cerita melalui metode polya di SDN 01 

Alastuwo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

D.  Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu hasil vang 

dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

 2. Manfaat Praktis 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Landasan Teori 

1.  Pembelajaran Matematika 

  Ada beberapa pendapat tentang belajar matematika di antaranya 

dijelaskan oleh Gagne dalam Herman Hudoyo (2003:36) mengatakan 

bahwa dalam belajar matematika ada dua yang dapat diperoleh siswa, 

yaitu obyek langsung tak langsung. Obyek langsung berupa fakta, 

keterampilan, konsep dan aturan. Sedang obyek tak langsung antara lain 

kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, 

bersikap positif terhadap matematika. 

2.  Pentingnya Matematika 

  Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa matematika sangat 

diperlukan dalam kehidupan manusia, maka matematika perlu diajarkan 

bagi siswa SD. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mulyono Abdurahman 

(1999:253) yakni ada lima alasan: a) sarana berpikir yang jelas dan logis, 

b) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, c) sarana 

mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, d) sarana 

untuk mengembangkan kreativitas, dan e) sarana untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

3.  Pemecahan Masalah di dalam Pengajaran Matematika 

  Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi 

manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar kehidupan 

manusia berhadapan dengan masalah-masalah. Oleh sebab itu kita perlu 



 

 

mencari cara penyelesainnya. Jika gagal dengan satu cara dalam 

menyelesaikan masalah maka harus mencoba dengan cara lain untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dan harus berani menghadapi masalah 

untuk menyelesaikannya. 

4.  Langkah-langkah Metode Polya 

  Langkah-langkah Polya meliputi: menyajikan masalah dalam bentuk 

yang lebih jelas, menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih 

operasional, menyusun hipotesis-hipotesis kerja dan prosedur kerja yang 

perkirakan baik, mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk 

memperoleh hasilnya, mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh Tim 

MKPBM Matematika ( 2001:84 ). Langkah-langkah Polya pada dasarnya 

adalah belajar metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, 

dan teratur secara teliti. Tujuanya adalah untuk memperoleh kemampuan 

kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan 

tuntas. 

5.  Pentingnya Pemecahan Masalah dalam Matematika 

  Menurut Polya dalam Herman Hudoyo ( 2001:164-165) bahwa di 

dalam matematika terdapat dua macam masalah yaitu: 

a.  Masalah menemukan  

b.  Masalah membuktikan 

6.  Soal Cerita dalam Pembelajaran Matematika 

  Pemecahan masalah didefinisikan oleh Polya dalam Muklis 

(1999:150) sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan, 



 

 

mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai agar siswa 

tidak mengalami kesulitan dan mampu menangkap pengetahuan baru 

untuk menyelesaikan masalah. Jika siswa benar-benar mengetahui prinsip-

prinsip yang dipelajari sebelumnya, siswa mampu memilih pengalaman-

pengalaman yang lalu dan relevan dengan masalah yang dihadapi. 

Misalnya siswa akan menyelesaikan soal cerita yang memuat pengerjaan 

hitung campuran, maka siswa harus paham betul dengan operasi hitung 

yang telah dipelajari sebelumnya dan dapat menyelesaikan sesuai dengan 

ketentuan. Sebagai konsekuensinya, agar siswa tidak mengalami kesulitan 

maka pengajaran yang efektif harus mengubah bentuk permasalahan ke 

dalam situasi yang telah dikenal siswa dengan bimbingan guru baik secara 

lisan atau tertulis. 

7.  Manfaat Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Bentuk Soal Cerita 

  Hudoyo dalam Muklis (1999:8) mengatakan apabila latihan tersebut 

dapat dilakukan sedini mungkin berarti siswa akan terbiasa untuk 

memecahkan masalah dan menyelesaikan soal yang berbentuk cerita 

dengan cepat dan benar. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal 

cerita menggunakan Metode Polya dengan langkah –langkahnya 

memungkinkan siswa untuk mengerjakan secara sistematis, runtut, urut, 

tekun dan cermat. Dengan keterampilan memahami, menuliskan kalimat 

matematika dan prosedur yang benar, maka siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita akan lebih cepat menguasai dan memecahkan. Hal yang 



 

 

demikian siswa akan lebih meningkat kemampuannya dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

8.  Menyelesaikan Soal Cerita dengan Langkah-langkah Polya dalam 

Pembelajaran Matematika 

  Dalam hal kemampuan menyelesaikan soal cerita sangat dibutuhkan 

untuk menunjang belajar mata pelajaran lain atau untuk hidup di 

masyarakat. Oleh sebab itu perlu diadakan cara yang memudahkan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita yang dihadapi. Polya membutuhkan 

waktu yang sangat lama untuk membimbing para siswa serta mencari cara 

agar siswa dapat dengan mudah menyelesaikan soal cerita itu. Cara yang 

digunakan oleh Polya untuk menyelesaikan soal cerita itu dikenal dengan 

Langkah-langkah Polya, yang meliputi soal cerita itu dibuat lebih 

operasional sebagai berikut : 

a.  Memahami masalah 

b.  Membuat Rencana Penyelesaian 

c.  Pelaksanaan Rencana Penyelesaian 

d.  Memeriksa Kembali   

B.  Kerangka Berpikir 

  Langkah-langkah Polya menuntun siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

secara sistematis dan dengan proses yang benar. Langkah-langkah tersebut 

akan memudahkan siswa untuk mengetahui apa yang ditanyakan, membuat 

kalimat matematika dan menyelesaikan soal cerita. 



 

 

  Keterampilan guru dalam menjelaskan materi merupakan salah satu yang 

harus dikuasai guru. Penguasaan keterampilan menjelaskan akan sangat 

mewarnai pembelajaran yang diselenggarakan, yang pada akhirnya akan 

menentukan kualitas hasil belajar yang dicapainya. Seorang guru yang baik 

tidak cukup hanya menguasai materi (secara benar), tetapi harus dilengkapi 

berbagai keterampilan termasuk keterampilan menjelaskan sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai dengan sempurna serta memperhatikan sikap 

perkembangan perilaku dan keterampilan siswa. 

  Adapun skema kerangka berpikir yang dapat peneliti gambarkan dari 

kedua variabel penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Hipotesis Tindakan 

 Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 

(2007:137),  hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara 

terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum 

tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris. 

Kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan 
soal cerita belum 
menunjukkan hasil yang 
optimal, maka perlu 
upaya yang dapat 
meningkatkan 
kemampuan tersebut 
melalui pembelajaran 
matematika di kelas III. 

KBM 

METODE 

POLYA 

EFEKTIF 

Prestasi Belajar 

Siswa Menjadi 

Meningkat 

 



 

 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: “Melalui Metode Polya dapat Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas III SDN 01 Alastuwo Kabupaten Karanganyar dalam 

Pokok Bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Soal Cerita Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013”. 



 

 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Berdasarkan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan bentuk Penelitian Tindakan Kelas. Sehubungan 

dengan bentuk penelitian yang digunakan maka strategi penelitian yang 

digunakan berupa tindakan melalui siklus – siklus,, yang tujuannya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran polya.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 1. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 Alastuwo 

Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2012 / 2013. Alasan dipilihnya Sekolah Dasar Negeri 01 Alastuwo 

karena kondisi latar belakang intelegensi dan kehidupan sosial siswa yang 

heterogen, lokasinya yang belum pernah digunakan untuk penelitian 

sebelumnya, serta terdapat permasalahan yang berkaitan dengan prestasi siswa. 

2. Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di kelas III SDN 01 Alastuwo pada 

semester II tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan jadwal yang ditunjukkan 

dengan tabel sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

No Jenis Kegiatan 

Bulan  

Januari  Pebruari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                  

2 Telaah pustaka 
Pengurusan 

                

3 Perizinan                  

4 Pengumpulan data                  

5 Pengolahan data                  

6 Analisa data                  

7 Penulisan laporan                  

 

C . Subyek Penelitan  

  Subyek penelitian ini adalah siswa – siswi kelas III SDN 01 Alastuwo 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 24 siswa 

dimana siswa laki – laki 14 dan siswa perempuan berjumlah 10 siswa yang 

prestasinya masih rendah. 

D. Prosedur Kerja dalam Peneletian 

  Melalui penggunaan metode Polya dimaksudkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan dalam 

soal cerita. Adapun pelaksanaannya telah direncanakan sebanyak dua siklus 

dan masing-masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. 



 

 

  Alur tiap siklus dalam penelitian ini sebagaimana dilukiskan dalam 

skema berikut ini. 

 
 
 

 

 

 

  

 

2.  Siklus 2 

 a)  Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, maka diadakan perencanaan yang 

meliputi: 

 1)  Identifikasi masalah 

  Masalah siklus 1 yang belum berhasil pada pokok bahasan pada 

himpunan. 

 2)  Rencana tindakan 

  Penerapan pendekatan keterampilan proses harus lebih ditekankan lagi 

terutama keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 b)  Tindakan 

 1)  Guru melakukan semua tindakan pada siklus 1. 

 2)  Guru memberikan soal latihan–latihan. 

 3)  Menjelasskan materi lanjutan. 

 4)  Mengadakan Tes akhir siklus 2 

PERENCANAAN TINDAKAN 

REFLEKSI 

PENGAMATAN 



 

 

 c)  Pengamatan 

 Pelaksanaan atau tindakan siklus 2 sesuai dengan perencaan yang 

diprogramkan yaitu: 

1) Atas dasar hasil siklus 1, maka permasalahan dapat diidentifikasi dan 

dirumuskan. 

 2)  Mengontrol siswa yang kurang aktif dengan cara mendekatakan dan 

bimbingan khusus. 

 3)  Guru menerangkan kembali materi yang kurang paham dengan contoh-

contoh soalnya. 

 4)  Merencanakan kembali pembelajaran dengan menggunakan metode 

Polya beserta langkah-langkahnya dalam pembelajaran serta 

mengembangkan soal-soal latihan. 

 5)  Siswa diberi soal-soal latihan untuk dibahas kembali. 

 6)  Guru memberikan soal-soal tes pada akhir siklus 2. 

   Observasi yang peneliti lakukan berupa tindakan ulang pada siklus 1 

untuk diketahui hasilnya. 

 d)  Refleksi 

  Peneliti menganalisis semua tindakan pada siklus 1 dan siklus 2, 

kemudian melakukan refleksi terhadap tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan.  

 

 

 



 

 

 

E.  Data, Jenis Data, dan Sumber Data 

 1.  Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini meliputi siswa kelas III dan guru 

peneliti serta guru mitra. 

 2.   Jenis Data 

 Data yang didapatkan dalam PTK ini berupa data kuantitatif, yang terdiri 

dari: 

 1)  Hasil belajar siswa 

 2) Data situasi pembelajaran. 

 3) Data pelaksanaan pembelajaran oleh guru. 

 4)  Jurnal penelitian  

 5)  Rencana pembelajaran. 

 3.  Data 

 1)  Data Hasil belajar diambil melalui tes setiap akhir siklus. 

 2)  Data situasi kondisi KBM diambil melalui observasi kelas. 

 3)  Data refleksi dan perubahan-perubahan yang terjadi di kelas diambil 

melalui jurnal keberhasilan yang dibuat guru. 

 4)  Data pelaksanaan pembelajaran diambil melalui observasi guru peneliti 

oleh guru mitra.  

5)  Rencana pembelajaran disusun guru peneliti. 

F. Metode Pengumpulan Data 



 

 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari : 

1. Metode Observasi 

2. Tes  

3. Metode Dokumentasi 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian diperlukan untuk pengumpulan data tentang proses 

pelaksanaan penelitian. Untuk dapat mengetahui perkembangan pembelajaran 

siswa dengan menerapkan metode polya, dirancang beberapa instrumen 

penelitian sebagai berikut : 

1. Lembar Observasi 

2. Metode Dokumentasi 

3. Tes  

H. Indikator Keberhasilan 

  Indikator keberhasilan tiap siklus adalah jika siswa dalam kelas telah 

mencapai nilai 75 ke atas sebanyak 75%, maka dikatakan pembelajaran telah 

berhasil tuntas dan jika sebaliknya yaitu secara klasikal siswa yang mendapat 

nilai 75 ke atas kurang dari 75%, maka dikatakan pembelajaran belum tuntas 

belajar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II serta 

temuan yang diperoleh melalui metode polya khususnya dalam meningkatkan 

hasil belajar pada siswa kelas III SD Negeri 01 Alastuwo, Kebakkramat, 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012 / 2013. Setelah guru berupaya 

memperbaiki sistem dan strategi untuk mengubah proses pembelajaran dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penggunaan metode polya sangat membantu dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa. Suasana belajar yang ditimbulkan 

dalam pembelajaran lebih menantang siswa untuk memecahkan masalah 

dan rasa tanggng jawab dalam setiap siswa sehingga meminimalisasi rasa 

bosan dan jenuh dalam belajar menghitung. 

2. Melalui metode polya dapat meningkatkan hasil belajar penjumlahan 

dan pengurangan pada soal cerita dengan hasil rata – rata nilai siklus I 

putaran I 70 dengan prosentase 45,83% dari 24 siswa baru 11 siswa yang 

memenuhi target, pada siklus I putaran II dengan hasil rata – rata nilai 

72,92 dengan prosentase 54,17% dari 24 siswa baru 13 siswa yang 

memenuhi target dan siklus II putaran I rata – rata nilai 76,25 dengan 

prosentase 62,50% dari 24 siswa baru 15 siswa yang sudah target, dan 

siklus II putaran II rata – rata nilai 79,17 dengan prosentase 75% dari 24 

siswa maka 19 siswa sudah mencapai ketuntasan minimal 75. 



 

 

B. Implikasi 

 Kesimpulan tersebut memberikan implikasi bahwa implementasi 

metode polya dapat : 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena siswa 

ditantang menghitung penjumlahan dan pengurangan pada soal cerita. 

3. Siswa dapat berhitung penjumlahan dan pengurangan dengan tepat 

melalui soal cerita. Dengan begitu pembelajaran lebih bermakna bagi 

siswa. 

 Untuk membangtkan gairah belajar Matematika siswa kelas III, guru 

perlu menerapkan metode polya. Dengan menerapkan metode polya ini 

dapat membangun kepercayaan diri siswa, dapat menumbuhkan hubungan 

lebih dekat antara siswa dengan guru, sehingga siswa aktif dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung dan tidak merasa takut lagi dengan guru. 

C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran kepada puhak – pihak terkait sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah SD Negeri 01 Alastuwo 

a. Kepada kepala sekolah bisa lebih meningkatkan kemampuan 

berhitung penjumlahan dan pengurangan melalui metode polya yang 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

b. Kepala sekolah hendaknya bersikap profesional dalam memimpin 

sekolah, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. 



 

 

2. Kepada Guru SD Negeri 01 Alastuwo 

a. Guru agar menggunakan metode polya untuk menghitung 

penjumlahan dan pengurangan dalam pembelajaran Matematika. 

b. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa 

lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

3. Peneliti selanjutnya  

a. Hendaknya melaksanakan penelitian pada jenjang pendidikan yang 

lain. 

b. Memperluas faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran Matematika khususnya dalam 

penjumlahan dan pengurangan 

Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran di sekolah di masa 

yang akan datang dapat berjalan lebih baik tanpa hambatan dan lebih 

bermutu, sehingga dihasilkan lulusan yang bekualitas. 
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