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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada skripsi hasil penelitian dan 

pembahasan bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan melalui dua siklus dengan menggunakan 

media pembelajaran kartu domino dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran Matematika menggunakan media kartu domino 

melalui lima fase yaitu: (1) Guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok, 

yang mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. (2) Permainan dimulai 

dengan mengocok kartu tersebut, kemudian dibagikan sama banyak pada 

setiap siswa. (3) Sebelum permainan dimulai siswa diberikan waktu 5-10 

menit untuk mencari jawaban pada kartunya. (4) Kartu pertama diturunkan 

oleh pembagi kartu, berikutnya diturunkan oleh pemain yang duduk di 

sebelah kanan pembagi kartu dengan cara menyambung salah satu ujung 

kartu yang ada diatas meja, jika tidak ada kartu yang sesuai harus dikatakan 

“lewat”, begitu seterusnya. (5) Pemain selesai jika ada seorang pemain 

yang habis kartunya atau semua pemain mengatakan “lewat”.  

2. Penggunaan media kartu domino dapat meningkatkan prestasi belajar dalam 

pembelajaran Matematika prestasi belajar yang pada awalnya (pre test) 

rata-rata sebesar 13,4 dengan presentase keberhasilan 47,85% dan pada 

siklus I menunjukkan rata-rata sebesar 20,7 dengan presentase keberhasilan 

meningkat menjadi 74%, dan pada siklus II menunjukkan rata-rata sebesar 

25,16 dengan presentase keberhasilan meningkat menjadi 97%.  
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B. Saran 

Menurut hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru 

a. Dalam penerapan media kartu domino seorang guru pelu senantiasa 

mengawasi kelas untuk memotivasi keaktifan siswa dan memberi 

bimbingan secara individu maupun kelompok. 

b. Dalam media kartu domino memerlukan adanya perencanaan waktu yang 

cukup matang, agar dapat meningkatkan keaktifan siswa secara optimal 

c. Media kartu domino perlu diterapkan dan dikembangkan pada materi yang 

lain. 

2. Bagi siswa 

Meningkatkan motivasi dalam belajar agar prestasi dapat lebih 

meningkat khususnya pada mata pelajaran Matematika dan pada semua mata 

pelajaran umumnya. 

3. Bagi sekolah 

Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara aktif, kreatif dan inovatif. 

 

C. Penutup 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan harapan semoga bermanfaat bagi 

siapapun. 

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan dan 

ketidak sempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dab 

pengetahuan yang penulis dapatkan. 

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis maupun 

pembaca yang budiman. Amin 

 

 

 


