
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan

teknik cek kosong dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPA di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 017 Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar. Pada pertemuan I siklus I aktivitas guru tergolong “Cukup”, dengan

persentase 65,00%, pertemuan 2 meningkat menjadi 70,00% dengan kategori

“Cukup”. Siklus II pertemuan 3 mencapai persentase 87,50% tergolong “Baik”,

dan pertemuan 4 meningkat menjadi 92,50% dengan kategori “baik”. Persentase

aktivitas siswa pertemuan 1 siklus I mencapai 68,67% atau tergolong “Cukup

Tinggi”, dan pertemuan 2 meningkat menjadi 72,67% atau tergolong “Cukup

Tinggi”. Siklus II pertemuan 3 mencapai 81,33% dengan kategori “Tinggi”, dan

pertemuan 4 meningkat menjadi 86,67% dengan kategori “Tinggi”. Meningkatnya

aktivitas guru dan siswa sangat berpengaruhi terhadap hasil belajar siswa.

Sebelum tindakan ketuntasan siswa hanya mencapai 46,67% atau 7 orang siswa

yang tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas meningkat menjadi 9 orang atau

ketuntasan hanya mencapai 60,00%. Pada siklus II ternyata ketuntasan siswa

mencapai 13 orang siswa atau dengan persentase 86,67%.

B. Saran

Bertolak dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan di atas,

berkaitan dengan penerapan teknik cek kosong yang telah dilaksanakan, peneliti

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Sebaiknya guru mewajibkan bagi siswa memberikan perhatian penuh pada

siapapun yang berbicara, baik guru maupun siswa dan menegur apabila

terdapat siswa yang bermain, agar ketika proses pembelajaran berlangsung

suasana kelas menjadi lebih tenang.

2. Ketika menanyakan tentang topik sebelumnya, sebaiknya guru menjelaskan

dengan baik apakah jawaban siswa benar atau tidak.

3. Sebaiknya membagi siswa menjadi kelompok bertiga dengan cara mencabut

undian dan tetap tertib, agar pembentukan kelompok lebih adil dan berjalan

dengan lancar.

4. Sebaiknya guru lebih mengawasi dan membimbing siswa ketika menuliskan

jawaban mereka pada cek kosong berwarna hijau, dan pada cek kosong

berwarna merah apabila mereka tidak dapat menjawabnya. Agar penulisan

jawaban dilakukan dengan benar dan tertib.

5. Ketika meminta tiap kelompok untuk menyelesaikan tugas, sebaiknya waktu

diberikan selama 15 menit dan memberi hitungan 1-3 apabila telah melebihi

15 menit.

6. Ketika meminta siswa mengerjakan soal evaluasi, sebaiknya dengan

pengawasan guru dan tidak membiarkan siswa bekerjasama, serta membuka

buku pelajaran. Agar proses mengerjakan soal evaluasi atau ulangan dapat

berjalan dengan tertib dan teratur.

7. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menerapkan teknik cek kosong

untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, karena teknik ini merupakan satu

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.


