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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN BERHITUNG MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI PBL (PROBLEM BASED LEARNING)             

PADA SISWA KELAS V SDN TRANGKIL 03                                                

TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

 

Budiarti, A54E111057, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,          

2013, 114 halaman. 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan berhitung siswa pada mata pelajaran 

matematikamelalui strategi Problem Based Learning. Pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas V dan guru SDN Trangkil 03 

pada tanggal 01 Oktober 2013. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi,refleksi dan evaluasi dari refleksi. Tindakan 

dilaksanakan selama 2 siklus, siklus pertama dilakukan dua kali pertemuan 

sedangkan siklus kedua dilakukan satu kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas V 

SDN Trangkil 03 yang berjumlah 20 siswa dan obyeknya adalah keterampilan 

berhitung siswa serta strategi Problem Based Learning.Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan bahan ajar. Indikator keterampilan berhitung belajar matematika adalah 

sebagai berikut:(1) menyajikan pertanyaan matematika secara lisan dan tertulis; 

(2) menjelaskan langkah atau memberi alasan terhadap soal; (3) menerapkan 

operasi penyelesaian untuk memperoleh penyelesaian soal; dan (4) mengenal 

prosedur pemecahan yang benar dan tidak benar. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan keterampilan berhitung siswa kelas V SDN Trangkil 03 setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi Problem Based Learning. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada 

tahap pra siklus diketahui keterampilan berhitung siswa rendah dengan presentase 

35%. Pada siklus I terdapat keterampilan berhitung siswa sedikit meningkat pada 

tahap sedang dengan nilai presentase keterampilan berhitung siswa 67% dan pada 

siklus II keterampilan berhitung siswa sangat baik dengan presentase 85,5%. Hal 

ini membuktikan adanya peningkatan keterampilan berhitung siswa dengan 

penerapan strategi pembelajaran.Problem Based Learning 

 

Kata Kunci: peningkatan, keterampilan berhitung matematika, strategi 

.........................problem based learning. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  Bab IV Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 11 

Ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 

menjadi semakin besar. Lahirnya kedua undang-undang tersebut menandai sistem 

baru dalam penyelenggaraan pendidikan dari sistem yang cenderung sentralistik 

menjadi lebih desentralistik. 

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan sekolah, 

diharapkan dapat memberi sumbangan dalam mencerdaskan siswa dengan jalan 

mengembangkan kemampuan berfikir kuantitatif dan berfikir logis. Standar 

kompetensi mata pelajaran matematika SD pada KTSP terdiri dari 4 aspek, yaitu: 

bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, dan statistika. Kecakapan atau 

kemahiran yang diharapkan adalah mencakup pemahaman konsep, penalaran dan 

komunikasi, serta pemecahan masalah. 

Keterampilan berhitung merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika bahkan sebelum disebut matematika, pembelajaran ini 

dinamakan pelajaran berhitung. Keterampilan berhitung dibutuhkan setiap aspek 

kehidupan sehari-harinya. Selama ini pelajaran matematika masih dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit dipelajari serta gurunya kebanyakan tidak 

menyenangkan, membosankan, menakutkan dan sebagainya. Anggapan ini 

menyebabkan mereka semakin takut untuk belajar matematika. Sikap ini 

mengakibatkan prestasi belajar matematika menjadi rendah, akibat lebih lanjut 

mereka semakin tidak suka terhadap matematika, maka prestasi belajarmatematika 

akan semakin rendah. 
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SDN Trangkil 03 merupakan salah satu institusi pendidikan yang 

mengajarkan matematika sebagai salah satu bahan ajar yang sangat penting untuk 

diberikan kepada siswa. Pembelajaran matematika di SDN Trangkil 03 ini 

menemukan permasalahan yang muncul terkait dengan pembelajaran matematika. 

Hal ini terlihat dari hasil observasi selama penulis mengajar di SDN Trangkil 03 

sampai sekarang.  

Pembelajaran matematika yang ideal adalah guru mampu menarik 

perhatian siswa dengan strategi yang inovatif sehingga siswa mampu 

mengaktualisasikan diri mengenai berbagai macam soal dan mampu 

menjawabnya dengan benar. Sedangkan pembelajaran matematika di kelas V 

SDN Trangkil 03 masih didominasi guru. Guru memberikan materi dengan 

metode ceramah. Pada akhir penyampaian materi guru memberikan pertanyaan 

siswa tentang kepahaman siswa, sebagian besar siswa tidak menjawab. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya namun siswa diam. 

Kemudian guru melanjutkan dengan memberikan soal latihan kepada siswa dan 

siswa dimintai untuk mengerjakan. 

Siswa kurang aktif dalam belajar matematika. Mereka merasa bahwa 

matematika itu sulit, hal ini terbukti saat siswa mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru. Mereka sangat lama dalam mengerjakan soal terutama dalam hal 

berhitung, bahkan beberapa siswa tidak mengerjakan soal-soal tersebut sehingga 

guru menegurnya.Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

75. Dari 20 siswa hanya 20% (4 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 

80% (16 siswa), belum memenuhi KKM.  

Berdasarkan hasil refleksi di atas penulis mencoba mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan strategi Problem based learning. Strateg 

Problem based learning adalah strategisuatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar 

tentang cara berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berfikir tingkat 
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tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk didalamnya belajar bagaimana 

belajar. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas V SD Negeri Trangkil 03 dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Berhitung  Matematika Melalui Strategi Pembelajaran 

Problem Based Learning Pada Siswa Kelas V SD Negeri Trangkil 03 Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, waktu serta dana maka 

penelitian ini dibatasi hanya pada: 

1. Pembelajaran Matematika di kelas V SDN  Trangkil 03 Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Problem based learning. 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah keterampilan berhitung. 

Rumusan Masalah 

 “Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Problem based learningdapat 

meningkatkan keterampilan berhitung Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 

Trangkil 03 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Peningkatan kemampuan belajar siswa. 

b. Peningkatan wawasan guru mengenai pelaksanaan pembelajaran melalui 

strategi aktif dan inovatif. 

c. Meningkatkan kreatifitas siswa. 

d. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

“Untuk meningkatkan keterampilan berhitung Matematika melalui 

penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas V 

SDN Trangkil 03 Tahun Pelajaran 2013/ 2014”. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu: 

1. Manfaat bagi Siswa 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan keterampilan berhitung dan 

prestasi dalam pembelajaran Matematika. 

2. Manfaat bagi Guru 

Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman bagi para 

guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya 

perbaikan pembelajaran. 

3. Manfaat bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka peningkatan 

prestasi dan mutu lulusan. 

b. Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas bagi para guru sebagai upaya melakukan 

perbaikan pembelajaran. Ini berarti bahwa sekolah yang gurunya 

mengadakan PTK akan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Mata Pelajaran Matematika 

Belajar matematika adalah suatu usaha atau aktivitas mental untuk memahami 

arti hubungan dari konsep-konsep dan struktur matematika. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Bruner (Hudojo, 1990:48) memberikan batasan bahwa 

“belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari 

hubungan antara konsep dan struktur matematika itu”. Dalam pembelajaran 

matematika harus dipelajari secara bertahap, berurutan serta berdasarkan 

kepada pengalaman yang telah ada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Dienes (Hudojo, 1990:92) bahwa: “belajar matematika melibatkan 

suatu struktur hirarki dan konsep-konsep tingkat lebih tinggi yang dibentuk 

atas dasar apa yang telah terbentuk sebelumnya”.  
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2. Ketrampilan Berhitung 

Menurut Aisyah, dkk (2007:5-6) “Kemampuan/ keterampilan 

menghitung merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari, dapat dikatakan bahwa dalam semua aktifitas kehidupan manusia 

memerlukan kemampuan ini”. indikator dari keterampilan berhitung 

Matematika untuk Kelas IV adalah sebagai berikut : 

1) Menyajikan pernyataan Matematika secara lisan, tertulis. 

2) Menjelaskan langkah atau memberi alasan terhadap penyelesaian soal. 

3) Menggunakan cara induktif dalam mengenal dan memprediksi suatu pola 

soal. 

4) Menyatakan soal cerita dengan menggunakan bahasa sendiri atau 

menerjemahkannya. 

5) Menerapkan operasi penyelesaian untuk memperoleh penyelesaian soal. 

6) Mengenal prosedur pemecahan yang benar dan tidak benar. 

(Sumber: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika, Depdiknas, 

2003:20)  

3. Strategi Pembelajaran Problem Based Learning 

Menurut Ward (2002) dan Stepien (1993) PBL adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah 

melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus 

memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah.  

Pannen (2001) mengemukakan langkah-langkah pemecahan masalah 

dalam pembelajaran PBL paling sedikit ada delapan tahapan yaitu: (1) 

mengidentifikasi masalah, (2) mengumpulkan data, (3) menganalisis data, (4) 

memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, (5) 

memilih cara untuk memecahkan masalah, (6) merencanakan penerapan 

pemecahan masalah, (7) melakukan ujicoba terhadap rencana yang ditetapkan, 

dan (8) melakukan tindakan (action) untuk memecahkan masalah. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan diadakan di SDN Trangkil 03 Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati. 

Subyek Penelitian 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Trangkil 03  Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati yaitu 20  siswa yang terdiri dari 10 siswa putra dan 

10 siswa putri. Dan berkolaborasi dengan rekan peneliti lain. 

2. Obyek penelitian ini adalah keterampilan berhitung siswa dan strategi 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 

Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang akan 

dilakukan oleh peneliti secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas 

bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kualitatif, akan tetapi lebih 

bersifat untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Penelitian ini 

menggunakan pola penelitian siklus. 

Pengumpulan Data 

a. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ketrampilan 

berhitung siswa didalam mengikuti proses belajar mengajar.   

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan 

pembelajaran, yang terdiri atas materi Faktotrisasi KPK dan FPB. 

c. Dokumentasi, Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang 

berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian 

tersebut.  
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Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi, dalam penelitian ini digunakan dua lembar observasi yaitu 

lembar observasi pelaksanaan strategi Problem Based Learning dan lembar 

observasi ketrampilan berhitung siswa. 

2. Pedoman Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).  

3. Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar matematika 

setelah pembelajaran 

4. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai 

siswa, daftar kelompok, dan lembar observasi 

Indikator Kinerja 

Adapun yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berhitung siswa mencapai 80% dari 

20 siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Profil Sekolah 

1) Nomor Statistik Sekolah (NSS) :  101031815021 

2) Nomor Pokok Sekolah Nasional  :  20317224 

3) Nama Sekolah   :  SD Negeri Trangkil 03 

4) Status Sekolah   :  Negeri 

5) Alamat Sekolah   :   Jl.Nusa Indah 2 Trangkil               

6) Kelurahan/ Desa   :  Trangkil 

7) Kecamatan   :  Trangkil 

8) Kabupaten    :  Pati 

9) Propinsi    :  Jawa Tengah 

10) Kode Pos    :  59153 
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Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, berbudi luhur. 

Berkepribadian mantap dan mandiri serta beriman kepada Tuhan Yang Maha 

Esa” 

2. Misi 

Untuk mencapai visi sekolah secara ideal maka SD Negeri Trangkil 03 

melaksanakan misi (tugas) sekolah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) secara komprehensif yang didukung oleh stakehoder 

(pemangku kepentingan di bidang pendidikan) di Sekolah Dasar 

b. Meningkatkan potensi diri secara maksimal untuk bekal perkembangan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Pembelajaran matematika di kelas V SDN Trangkil 03 masih didominasi 

guru. Guru memberikan materi dengan metode ceramah. Pada akhir penyampaian 

materi guru memberikan pertanyaan siswa tentang kepahaman siswa, sebagian 

besar siswa tidak menjawab. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya namun siswa diam. Kemudian guru melanjutkan dengan memberikan 

soal latihan kepada siswa dan siswa dimintai untuk mengerjakan. 

Siswa kurang aktif dalam belajar matematika. Mereka merasa bahwa matematika 

itu sulit, hal ini terbukti saat siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan guru. 

Mereka sangat lama dalam mengerjakan soal terutama dalam hal berhitung, 

bahkan beberapa siswa tidak mengerjakan soal-soal tersebut sehingga guru 

menegurnya.Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 

20 siswa hanya 20% (4 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 80% (16 

siswa), belum memenuhi KKM. 

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan dua kali pertemuan yaitu tanggal 18 November 2013, 

pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
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Kegiatan awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan berdoa 

bersama, dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil dari observasi yang 

telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I, ditemukan bahwa ketrampilan 

berhitung siswa mencapai 67% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi PBL  

prosentase guru dan siswa mencapai 65,38%. Ini berarti dibandingkan dengan 

sebelum diadakan siklus I ada peningkatan ketrampilan berhitung siswa. 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan tanggal 27 

November 2013. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta 

pengarahan terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa ketrampilan berhitung 

siswa mencapai 85,5% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi 

PBLprosentase guru dan siswa mencapai 86,53%. Data tersebut menunjukkan 

bahwa ada peningkatan ketrampilan berhitung siswa dalam pembelajaran 

matematika dan sudah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam 

penelitian ini.  

Hasil Penelitian 

Hasil yang dicapai dari perbaikan siklus II ini sangat baik hal ini terlihat dari hasil 

pengamatan ketrampilan berhitung siswa yang mengalami peningkatan menjadi 

85,5%. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan melakukan persiapan 

pembuatan RPP dan kolaborasi dengan teman sejawat. 

Daftar kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah tindakan 

No. Daftar Siklus Deskripsi Hasil 

1. Pra Siklus 

Skala penilaian menunjukkan kurangnya 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

presentase 35%. 

2. Siklus I 

Skala penilaian menunjukkan sedikit 

peningkatan kemampuan berpikir siswa 

dengan presentase sebesar 67% 

3. Siklus II 

Skala penilaian menunjukkan peningkatan 

yang baik kemampuan berpikir siswa dengan 

presentase 85,5%. Sehingga sudah memenuhi 

indikator pencapaian yaitu 80%. 
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Gambar 4.7 Grafik Ketrampilan Berhitung Siswa 

Berdasarkan penelitian para siklus, siklus I, dan siklus II terdapat peningkatan 

ketrampilan berhitung siswa yang sangat signifikan. Dan hasilnya sangat baik 

memenuhi indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu 80%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas V 

SDN Trangkil 03 dengan penerapan strategi pembelajaran Problem Based 

Learning, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan 

ketrampilan berhitung siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 

V SDN Trangkil 03 tahun pelajaran 2013/ 2014”.Penelitian ini menghasilkan 

peningkatan keterampilan berhitung siswa dari setiap siklusnya sebelum 

pembelajaran/ pra siklus (35%), siklus I meningkat (67%), dan siklus II 

meningkat (85,5%). 

2. Keterampilan berhitung siswa yang meliputi beberapa indikator yaitu: (1) 

menyajikan pertanyaan matematika secara lisan dan tertulis; (2) menjelaskan 
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langkah atau memberi alasan terhadap soal; (3) menerapkan operasi 

penyelesaian untuk memperoleh penyelesaian soal; (4) mengenal prosedur 

pemecahan yang benar dan tidak benar. 

3. Hipotesis yang dirumuskan “Penerapan strategi pembelajaran Problem Based 

Learning dapat meningkatkan keterampilan berhitung pada siswa kelas V 

SDN Trangkil 03 Tahun Pelajaran 2013/ 2014.” Dapat diterima atau telah 

terbukti 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara 

lain: 

1. Bagi Guru 

a) Guru harus mampu menerapkan model pembelajaran Matematika yang 

bervariasi agar siswa tidak merasa jenuh. 

b) Guru dapat mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

melakukan penelitian, sehingga menciptakan pengetahuan dan wawasan 

dalam penerapan pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Siswa yang pandai harus membagi ilmunya kepada siswa lain dan siswa yang 

merasa kurang pandai harus terus berusaha atau mencari tahu. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan pembelajaran 

matematika perlu peningkatan dan disosialisasikan. 
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