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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada materi mengurutkan bilangan kelas II dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pada hasil belajar kognitif penerapan media T-Shirt Number pada materi 

mengurutkan bilangan pada hasil siklus I dibandingkan prasiklus, hasil 

yang didapat pada siklus I dari jumlah 25 siswa yang mencapai KKM atau 

tuntas sebayak 15 siswa atau 60% sedangkan yang tidak tuntas 10 siswa 

atau 40% serta dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 63,8, 

sedangkan pada siklus II dari jumlah 25 siswa yang mencapai KKM atau 

tuntas sebanyak 20 siswa atau 80% sedangkan yang tidak tuntas  5 siswa 

atau 20% serta dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 77,6%. Hal ini 

berarti hasil belajar siswa daam materi mengurutkan bilangan pada siklus 

II telah melebihi target atau idikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti 

yaitu 75% secara klasikal siswa yang tuntas mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 70. 

2. Pada kegiatan aktivitas siswa siklus I khususnya ranah afektif dan 

psikomotorik selama pembelajaran yang dilakukan oleh observer atau guru 

kelas mendapat presentase 56% kategori cukup dan jumlah siswa yang 

tuntas sebanyak 14 dari 25 siswa sedangkan pada ranah psikomotorik 

mendapat presentase 44% kategori baik dan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 11 siswa. Sedangkan pada siklus II selama pembelajaran yang 
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dilakukan oleh observer atau guru kelas mendapat presentase 75% kategori 

baik dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa dari 25 siswa. 

Sedangkan pada ranah psikomotorik mendapat presentase 77% kategori 

sangat baik dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 19 siswa dari 25 siswa.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari hasil 

penelitian, penliti memberikan saran pada beberapa pihak yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa 

Penerapan pembelajaran menggunakan media T-Shirt Number materi 

mengurutkan bilangan kelas II SDN Talango I dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, lebih aktif, dan lebih 

mudah dala memahami materi serta dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Bagi guru 

Dalam pembelajaran guru harus terampil dalam menggunakan berbagai 

media pembelajaran 

3. Bagi sekolah 

Sebaiknya menyediakan alat peraga atau media yang dapat menunjang 

terhadap keberhasilan belajar 

 


