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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru matematika kelas IV dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran melalui 

strategi Learning Starts With A Question dengan Media Kertas Berpetak selama 

dua putaran dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penggunaan strategi Learning Starts With A Question dengan Media Kertas 

Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 

Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 

2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase dan 

jumlah siswa yang mencapai KKM. Pada kondisi awal yangmencapai KKM 

hanya 4 siswa atau 25%, pada siklus pertama yang mencapai KKM 

meningkat menjadi 8 siswa atau 50%, kemudian pada siklus kedua yang 

mencapai KKM meningkat menjadi 13 siswa dari jumlah 16 siswa atau 

81,25%. Pada siklus kedua hasil belajar sudah mencapai indikator pencapaian 

yang telah ditetapkan yaitu 75%. 

2. Hipotesis yang berbunyi “Penerapan strategi Learning Starts With A 

Question dengan Media Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar 
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matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan 

Paninggaran Kabupaten Pekalongan” terbukti atau dapat diterima 

kebenarannya. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka implikasi hasil 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan butir pertama memberikan implikasi bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Learning Starts With A Question dengan Media Kertas 

Berpetak dalam pembelajaran Matematika memiliki peran yang berarti 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2. Kesimpulan butir kedua memberikan implikasi bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Learning Starts With A Question dengan Media Kertas 

Berpetak dalam pembelajaran Matematika memiliki peran yang berarti 

dalam meningkatkan hasil  belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa yang terus meningkat.  

  

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi Learning Starts With A 
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Question dengan Media Kertas Berpetakpada pembelajaran matematika diajukan 

sejumlah saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah harus mengadakan pelatihan tentang strategi 

pembelajaran yang inovatif salah satunya strategi Learning Starts With A 

Question dengan Media Kertas Berpetak. 

b. Perlunya melakukan monitoring terhadap kinerja guru saat proses belajar 

mengajar agar guru lebih profesional dalam mengelola pembelajaran. 

2. Kepada Guru 

a. Guru diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya dalam 

mengajar, sehingga mampu menggunakan dan memanfaatkan model 

pembelajaran, salah satunya strategi Learning Starts With A Question 

dengan Media Kertas Berpetak 

b. Guru mampu memahami kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Khusus bagi 3 siswa yang belum tuntas , sebaiknya guru perlu 

mengadakan bimbingan belajar sehingga dapat memerbaiki hasil 

belajarnya. 

3. Kepada peneliti berikutnya 

Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti 

berikutnya untuk penelitian lebih lanjut dengan materi yang berbeda. 

 


