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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pokok bahasan aljabar dapat diambil kesimpulan, bahwa 

dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata siswa sebelum tindakan, siklus 1, dan siklus 2 secara berturut-

turut adalah 49,47; 55,21; 65,26. Sementara persentase nilai 

ketuntasan belajar siswa  sebelum tindakan adalah 15,79% atau 3 

siswa dari 19 siswa. setelah tindakan siklus 1 dilaksanakan, terjadi 

peningkatan persentase nilai ketuntasan siswa yaitu 31,58% atau 6 

siswa dari 19 siswa. Begitu pula pada siklus 2 siswa yang nilainya telah 

tuntas adalah 52,63% atau sebanyak 10 siswa dari 19 siswa.  

Peningkatan tersebut disebabkan oleh penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi Aljabar.  Di mana 

pembelajaran berpusat kepada siswa yang dituntut untuk ikut terlibat 

secara langsung dalam mencari dan menemukan sendiri dengan 

memanfaatkan media yang ada di sekitar mereka, dalam hal ini adalah 

kertas yang dibuat menjadi ubin aljabar serta berdiskusi secara 

berkelompok. Pembelajaran dengan cara berdiskusi membuat mereka 

leluasa untuk bertanya kepada teman maupun guru serta membuat 

mereka lebih senang karena dalam berdiskusi kelompok mereka tidak 

hanya dituntut untuk berfikir dalam menyelesaikan soal tetapi juga 

kreatif dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

Persentase ketuntasan yang tidak sesuai target diduga 

disebabkan karena siswa belum terbiasa melakukan diskusi kelompok. 

Sehingga masih ada beberapa siswa yang pasif dan cenderung ragu-

ragu untuk mengekspresikan diri. Hal tersebut menjadi salah satu 

kendala dalam proses pembelajaran. 

 

 

 



40 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) perlu dilaksanakan oleh guru karena dapat meningkatkan 

keaktifan siswa serta meningkatkan hasil belajar serta 

mengembangkan kreatifitas mereka. Selain itu penggunaanan segala 

hal yang ada di sekitar siswa sebagai media pembelajaran dapat 

membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi. 

 


