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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Dengan jumlah siswa sebanyak 24,  pada pra siklus yang mencapai nilai KKM 

sebesar 70 hanya 12 siswa dan yang belum mencapai KKM  12 siswa dengan nilai 

tertinggi 86 dan nilai terendah 55, untuk siklus 1 siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 15 siswa dan yang belum mencapai KKM 9 siswa dengan nilai tertinggi 88 

dan nilai terendah 48 , untuk siklus 2 hasilnya lebih meningkat lagi yaitu siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 23 siswa dan yang belum mencapai KKM hanya 1 siswa 

dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 64. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 yang 

telah dilaksanakan dalam pembelajaran IPA maka dapat disimpulkan “ bahwa 

dengan menggunakan metode Contextual Teaching and Learning dan media gambar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 

Ngambakrejo 03, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2012/2013” berhasil. 

 

5.2 Saran 

Setelah diketahui bahwa penggunaan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media gambar di kelas 5 SD negeri Ngambakrejo 03 semester II 

tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan hasil belajar siswa maka saran yang 

dapat disampaikan peneliti adalah :  

5.2.1. Bagi guru hendaknya mencoba untuk menerapkan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media gambar pada mata pelajaran selain IPA 

dan tetap disesuaikan dengan materi sehingga diharapkan hasil belajar dan 

prestasi siswa akan lebih meningkat. 

Untuk siswa yang belum tuntas belajar hendaknya guru lebih memebri 

perhatian lagi, tidak hanya di dalam kelas tapi juga melakukan kunjungan ke 

rumah agar guru bisa lebih mengetahui penyebab anak mengalami 

ketertinggalan yang jauh khususnya dalam hal akademik dengan teman-

temannya sehingga dengan demikian guru bisa mengambil tindakan yang tepat 

untuk anak tersebut dan nilai akdemiknya bisa lebih meningkat dan lebih baik 

lagi. 
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5.2.2  Siswa hendaknya belajar yang berhubungan dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media gambar agar lebih mengerti dan paham 

dalam proses pembelajaran dan siswa yang masih memiliki nilai di bawah 

KKM hendaknya lebih giat lagi dalam belajar, lebih serius dalam proses 

pembelajaran terutama saat guru menjelaskan materi sehingga akan lebih 

mudah untuk paham sehingga diharapkan pada tes berikutnya nilai akan lebih 

meningkat lagi dan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. 

5.2.3 Kepala sekolah hendaknya menghimbau agar guru-guru di kelas lain supaya  

menggunakan dan mengembangkan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media gambar  dalam kelas sehingga proses belajar mengajar 

akan lebih bervariasi, lebih bermanfaat, dan siswa tidak jenuh saat di dalam 

kelas sehingga diharapkan hasil belajar dan prestasi siswa akan lebih 

meningkat sehingga dengan demikian prestasi sekolah akan menjadi lebih baik 

lagi sehingga akan meningkatkan kualitas siswa maupun sekolah. 

 


