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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Langkah-langkah penerapan teknik Keliling Kelas dalam mengembangkan 

kreativitas belajar kreativitas belajar Qur’an hadist siswa kelas Iv di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo yaitu: 

- Guru membagi siswa kedalam 4 kelompok 

- Guru memberikan kertas karton yang sudah ada tulisan surah Al-kausar 

kepada masing-masing kelompok. 

- Guru meminta setiap kelompok untuk mengartikan Surah Al-Kausar yang 

ada pada karton. 

- Setelah selesai, masing-masing kelompok memamerkan hasil kerja 

mereka. Hasil-hasil ini bisa dipajang di depan kelas. 

- Masing-masing kelompok berjalan keliling kelas dan mengamati hasil 

karya kelompok-kelompok lain 

2. Perkembangan kreativitas belajar siswa sebelum diterapkan teknik 

Cooperative Learning tipe keliling kelas (pada kelas Control) memiliki rata-

rata 75,5. Sedangkan perkembangan kreativitas belajar siswa sesudah 

diterapkan teknik Cooperative Learning tipe keliling kelas (pada kelas 

Eksperimen) memiliki rata-rata 86,45. Dengan demikian bahwa teknik 
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Cooperative Learning tipe keliling kelas  yang telah diterapkan ada 

perbedaan yang signifikan terhadap kreativitas belajar siswa. 

3. Hasil uji hipotesis dengan membandingkan besarnya t yang diperoleh dalam 

perhitungan  (to = 21,48) dan besarnya t yang tercantum pada tabel t (tt.ts. 5% = 

2,04 dantt.ts. 1% = 2,75) maka dapat diketahui bahwa to lebih besar daripada tt ; 

yaitu 2,09 <21,48> 2,84.  Jadi, karena to lebih besar daripada tt maka hipotesa 

nihil yang diajukan ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh penenerapan 

teknik Cooperative Learning tipe keliling kelas dalam mengembangkan 

kreativitas belajar siswa. 

4. Maka sesuai dengan kesimpulan kesimpulan di atas Penerapan teknik 

Cooperative Learning tipe keliling kelas dalam mengembangkan kreativitas 

belajar Qur’an hadist siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Trimoharjo tergolong baik. 

 

B. Saran-Saran 

1. Penerapan teknik Cooperative Learning  tipe keliling kelas penerapannya tidak 

membutuhkan biaya serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya saja 

waktu penerapannya seorang guru harus kreatif, mampu mengatur menejemen 

kelas yang baik supaya tidak terjadi keributan. Disarankan khususnya guru 

Qur’an hadist agar dapat menggunakan teknik Cooperative Learning tipe 

keliling kelas sebagai alternatif dalam pembelajaran Qur’an hadist materi Surah 

Al-Kausar sebagai teknik pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas 

belajar siswa. 
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2. Dalam proses pembelajaran, disarankan kepada teman-teman yang akan 

melakukan penelitian di tempat yang sama seperti saya harus memakai teknik 

pembelajaran yang tepat,sesuai dengan kondisi pembelajaran di lapangan. 

Meskipun teknik pembelajaran yang diterapkan menarik, dibutuhkan 

peggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang membuat 

proses pembelajaran lebih efektif. 

3. Bagi semua pendidik dalam proses pembelajaran tidak hanya terampil dalam 

menerapkan teknik pembelajaran tetapi, harus juga bisa mengetahui kondisi 

efektif proses pembelajaran yang membuat siswa termotivasi untuk fokus 

mengikuti materi yang diajarkan dan juga harus menciptakan pembelajaran 

yang kreatif  dengan cara memberikan reward sebagai apresiasi antusias siswa. 

 

 

 


