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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa penggunaan model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SDN 

Tlompakan 03 Kec. Tuntang Kab. Semarang semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013. Pembelajaran Matematika menggunakan model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dibandingkan pembelajaran Matematika menggunakan model pembelajaran 

konvensional dengan berceramah. Hasil dari pengamatan yang dilakukan pada 

kinerja guru ketika menggunakan model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada siklus 1 adalah 76,7% dengan kriteria baik dan pada siklus 2 adalah 

93,3% dengan kriteria sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil belajar 

Matematika siswa kelas 5 pada tes formatif yang diberikan dalam pembelajaran 

siklus 1 dan siklus 2. Jumlah siswa yang tuntas sebelum tindakan yaitu 9 siswa 

(39,1%). Kemudian diberikan tindakan pada siklus 1, terjadi peningkatan jumlah 

siswa yang tuntas yaitu 16 siswa (69,6%). Setelah diberikan tindakan pada siklus 

2, terjadi peningkatan lagi sehingga siswa yang tuntas menjadi 23 siswa (100%). 

Dengan rata-rata nilai yang diperoleh sebelum diberikan tindakan rata-rata nilai 

siswa adalah 58,91 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 70. Setelah 

diberikan tindakan pada siklus 1, terjadi peningkatan rata-rata nilai siswa yaitu 

68,70 dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 90. Sedangkan setelah diberikan 

tindakan pada siklus 2, terjadi lagi peningkatan rata-rata nilai siswa yaitu 79,13 

dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 100. 
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5.2   Saran  

a. Bagi Guru Kelas  

Dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas, 

peneliti mengharapkan para guru SD dapat mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat mencapai 

tujuan yang ditentukan. 

b. Bagi Sekolah  

Peneliti mengharapkan pihak sekolah untuk mengembangkan model 

Contextual Teaching and Learniang (CTL) dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran lainnya, agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. 

c. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sama dengan 

penelitian ini disarankan agar lebih memperhatikan pengarahan kepada siswa 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan memperhatikan karakteristik siswa. 

 


