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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1  Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

dalam tiga siklus tersebut, maka dapat disimpulan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2012/2013. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang mencapai 

nilai ketuntasan belajar dengan KKM ≥90 adalah sebanyak 11 siswa 

(42,31%) sedangkan siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar sebanyak 

15 siswa (57,69%) pada pra siklus (kondisi awal) sebelum dilaksanakan 

tindakan. Setelah memperoleh tindakan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi ketuntasan belajar 

dengan KKM ≥90 meningkat menjadi 20 siswa (76,92%) yang tuntas dan 6 

siswa (23,08%) tidak tuntas pada siklus 1; 24 siswa (92,30%) yang tuntas 

dan 2 siswa (7,70%) tidak tuntas pada siklus 2; dan 26 siswa (100%) yang 

tuntas pada siklus 3. Nilai rata-rata siswa tiap siklusnya juga mengalami 

peningkatan, yaitu pada pra siklus (kondisi awal) sebelum dilaksanakan 

tindakan sebesar 71,25 menjadi 89,85 pada siklus 1, sedangkan pada siklus 2 

meningkat menjadi 92,00 dan 93,50 pada siklus 3. Dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan maka hipotesis dalam penelitian ini terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2012/2013.  

 

5.2.  Saran 

1. Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga mudah 

menyerap ilmu pengetahuan serta informasi yang disampaikan guru 

dalam pembelajaran. 
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b. Hendaknya siswa lebih berani menyampaikan pendapat dalam proses 

pembelajaran untuk menambah pengetahuan.  

c. Hendaknya siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

rajin belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal.  

2. Bagi Guru 

a. Hendaknya guru mengembangkan hasil penelitian ini dengan  

penelitian yang terkait baik pada pendekatan pembelajaran dan pada 

penelitian hasil belajar siswa. 

b. Hendaknya guru menerapkan proses pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar misalnya 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial sebaiknya 

memotivasi guru agar dapat memberikan pembelajaran dengan model 

pembelajaran inovatif yaitu pendekatan Contextual Teaching Learning 

(CTL) refleksi sehingga siswa merasa lebih tertarik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 


