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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan analisis data pada bab IV, maka dapat  diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar matematika siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 10 

Surabaya dengan menggunakan bahan ajar brosur pada proses 

pembelajaran meningkat. Terlihat dari nilai awal yaitu nilai UTS ke siklus 

1 dan II meningkat dari 71,35 menjadi 78,54. Selain itu pada data awal 20 

siswa tidak tuntas, dan pada siklus 1 ada 12 siswa yang tidak tuntas 

sedangkan pada siklus 2 semua siswa memenuhi SKM sehingga 

dinyatakan tuntas 100%. Dengan demikian penggunaan bahan ajar daalam 

bentuk brosur dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surabaya. 

2. Respon siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar 

brosur  ini adalah positif dan senang menggunakan bahan ajar brosur, 

karena banyak presentase sangat setuju dan setuju lebih besar dari pada 

presentase tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar 

brosur dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran  
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b. Dalam berdiskusi siswa terlihat lebih sering bertanya antar teman 

serta mereka mampu menyampaikan pendapat mereka atau  

mendengarkan pendapat teman mereka.  

c. Siswa lebih aktif dalam berdiskusi untuk menyelesaikan dan menulis 

jawaban tugas kelompok. 

d. Siswa berani presentasi setelah berdiskusi dengan temanya dan 

menghargai kelompok lain jika presentasi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dalam setiap proses pembelajaran guru  memperhatikan bahan 

ajar yang digunakan, dalam menggunakan bahan ajar brosur hendaknya 

memperhatikan alokasi waktu dan materi yang tepat, sehingga kegiatan 

yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar brosur dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk variasi pembelajaran pada mata 

pelajaran matematika. 

3. Peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai bahan ajar 

brosur, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 


