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BAB V 

 SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, peneliti 

menerapkan model pembelajaran bamboo dancing untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah bangun ruang di kelas VD SDN 

No.13/1 Muara bulian, dalam penelitian ini siswa diberikan topik dan penyajian 

materi oleh guru, kemudian siswa dibagi menjadi 2 atau 4 kelompok. Semua 

kelompok berbaris berjajar di depan  kelas dan saling berhadapan. Kemudian guru 

memberikan tugas mulai dari memberikan permasalahan berupa sebuah media 

bangun ruang yang diberikan kepada masing-masing pasangan untuk dicari 

berapa panjang, lebar, tinggi, dan volumenya sampai persoalan yang ada di LKS. 

Kemudian siswa berdiskusi dengan pasangannya guna memecahkan 

masalah yang telah diberikan oleh guru dalam waktu tertentu. Setelah waktu 

berdiskusi dengan pasangan awal habis, siswa kembali berdiri dan bergeser searah 

jarum jam hingga menemukan pasangan yang baru. Setelah mendapatkan 

pasangan yang baru, siswa kembali berdiskusi menyelesaikan masalah yang 

diberikan guru. Pergeseran dilakukan hingga beberapa kali dan disesuaikan 

dengan waktu yang tersedia. Setelah selesai berdiskusi, guru meminta siswa 

mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas secara 

bergantian. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

ataupun memberikan tanggapan. Langkah terakhir guru memberikan penguatan 

agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. 
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 Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I, pertemuan I hasil observasi 

kemampuan pemecahan masalah bangun ruang yaitu sebesar 55,52% dan 

mengalami peningkatan pada pertemuan II yaitu sebesar 10,98% sehingga 

menjadi 66,5%. Kemudian pada siklus II juga mengalami peningkatan, pada 

pertemuan I hasil observasi kemampuan pemecahan masalah bangun ruang yaitu 

sebesar 77,95% dan mengalami peningkatan pada pertemuan II sebesar 7,38% 

sehingga menjadi 85,33%. Hasil penelitian yang diperoleh dari observasi 

kemampuan pemecahan masalah pada siklus I yaitu sebesar 61,01% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 81,64%.   

 Hasil dari tes tertulis secara ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu sebesar   

62,5%, dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 20,83%, sehingga hasil 

tes mencapai ketuntasan klasikal sebesar 83,33%. Dari hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajarann bamboo dancing dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika.  

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan implikasi 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru maupun 

calon guru. Memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan dan  

memperhatikan model pembelajaran yang tepat dalam melaksanakan proses 

pembelajaran khususnya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

pada pembelajaran matematika. 
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2. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain 

yang hendak melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran bamboo dancing dan agar peneliti lain bisa lebih berfikir kritis 

dalam menghadapi permasalahan dalam dunia pendidikan khususnya 

permasalahan dalam proses pembelajaran.  

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam menerapkan model pembelajaran bamboo dancing, guru harus 

memastikan terlebih dahulu kondisi ruangan yang ada di kelas, karena 

penerapan model bamboo dancing ini memerlukan ruangan yang cukup 

luas untuk membariskan siswa. 

2. Dalam menerapkan model pembelajaran bamboo dancing, sebaiknya 

dalam satu kelompok jangan terlalu banyak anggota karena akan sangat 

sulit untuk mengkondisikannya. 

3. Dalam memberikan permasalahan kepada siswa, sebaiknya guru 

memberikan masalah yang nyata sehingga siswa lebih mudah memahami 

permasalahan yang diberikan dan akan lebih berfikir bagaimana cara 

dalam memecahkan masalah tersebut. 

 


