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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab IV, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa pada sebelum tindakan siswa yang tuntas

sebanyak 8 orang siswa atau ketuntasan siswa hanya mencapai rata-rata

persentase 40%, sedangkan pada siklus pertama meningkat menjadi 12 orang

siswa atau ketuntasan mencapai rata-rata persentase 60%. Walaupun ketuntasan

siswa meningkat dari sebelum tindakan ke siklus I, namun secara klasikal hasil

belajar siswa belum 75% mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu ≥ 65, secara

individu masih ada siswa yang tidak tuntas. Setelah dilakukan tindakan perbaikan

pada siklus II, ketuntasan siswa mencapai 18 orang siswa dengan rata-rata

persentase 90% atau dengan kata lain telah melebihi indikator keberhasilan yang

ditetapkan sebesar 75%.

Keberhasilan penelitian ini dikarenakan penerapan langkah-langkah

strategi pembelajaran aktif Tabel Baris dilaksanakan secara optimal. Adapun

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut (1) Tinjau ulang langkah-langkah

untuk memecahkan soal-soal matematika dengan khusus (misalnya dua langkah

pengerjaan) menggunakan proses pemecahan masalah seperti yang telah diajarkan

pada pelajaran sebelumnya. (2) Tempatkan langkah-langkah tersebut dalam tabel

baris agar dilihat seisi kelas, tulis kata-kata atau ungkapan untuk setiap langkah

dalam kartu indeks dan lampirkan dalam tabel dalam urutan yang tepat. (3)

Perintahkan siswa untuk menyalin tabel di buku catatan masing-masing. (4)
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Periksa pemahaman siswa dengan cara mengambil beberapa kartu yang berbeda

dan bertanya pada siswa langkah-langkah manakah yang hilang dan mengapa

langkah tersebut penting. (5) Susun siswa dalam pasangan atau bertiga, berikan

setiap kelompok soal cerita untuk dipecahkan dan satu seri kartu indeks berjumlah

lima. Saat siswa melengkapi setiap langkah, biarkan siswa memberi label pada

bagian depan kartu indeks dengan tulisan “langkah lengkap”, kemudian pada

bagian belakang kartu terangkan mengapa mereka menggunakan langkah tersebut

untuk soal-soal matematika tertentu. (6) Pilih kelompok siswa untuk menunjukkan

bagaimana mereka memecahkan masalah. Perintahkan mereka menempelkan hasil

kerjanya pada tabel baris yang ada dan terangkan mengapa mereka memilih untuk

melengkapi setiap langkah. (7) Perintahkan siswa untuk menerangkan apa yang

telah mereka pelajari menggunakan tabel dan menuliskannya di buku catatan

masing-masing. (8) Tugaskan soal-soal jenis lain untuk dipecahkan dengan

menggunakan tabel baris.1

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan penerapan

strategi pembelajaran aktif Tabel Baris dapat meningkatkan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran matematika kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah

Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberi saran yang

berhubungan dengan penerapan strategi pembelajaran aktif Tabel Baris dalam

proses pembelajaran sebagai berikut.

1 Ibid, hlm. 81-82
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1. Kepada peneliti selanjutnya agar terlebih dahulu memahami langkah-

langkah penerapan strategi pembelajaran aktif Tabel Baris, supaya dalam

pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik.

2. Supaya dalam pelaksanaannya tidak dimonopoli oleh siswa yang pandai

saja, guru harus mampu menyatukan siswa dari kemampuan yang

heterogen dalam satu kelompok atau pasangan.

3. Diharapkan guru mampu menyesuaikan alokasi waktu yang tersedia

dengan jumlah materi yang harus dikuasai siswa.

4. Guru harus memiliki keterampilan bertanya yang baik pada saat memberi

pertanyaan kepada seluruh siswa.


