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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan 

dalam bab IV dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Ngenden Ampel Boyolali tahun pelajaran 

2012/2013. Hal ini terbukti  dari adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar 

siswa. Sebelum diberikan tindakan ketuntasan belajar siswa dalam kelas yaitu 

42,86% atau 9 siswa. Setelah diberikan tindakan dengan penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siklus I ketuntasan 

belajar siswa meningkat menjadi 76,16% atau 16 siswa. Sedangkan pada siklus II 

ketuntasan belajar siswa meningkat mencapai 100% atau 21 siswa.  

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) terbukti dapat meningkatkan hasil belajar adalah 1). 

mengembangkan pikiran anak yang mereka miliki; 2). melaksanakan sejauh 

mungkin kegiatan menemukan; 3). mengembangkan ingin tahu siswa dengan cara 

bertanya; 4). menciptakan belajar dalam kelompok; 5). menghadirkan contoh 

pembelajaran; 6). melakukan refleksi di akhir pertemuan; 7). melakukan penilaian 

yang sebenarnya dengan berbagai cara.  

 

5.2. Saran 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas pada mata 

pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 2 Ngenden Ampel Boyolali tahun ajaran 

2012/2013 akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah 

Sekolah hendaknya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

mengupayakan pelatihan bagi guru agar dapat melaksanakan pembelajaran 

melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang tepat 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 



74 
 

b. Bagi Guru 

1. Guru hendaknya dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan potensi 

dasar yang dimiliki oleh setiap siswanya. 

2. Guru hendaknya menerapkan pembelajaran yang aktif dan inovatif agar siswa 

tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak mengalami 

kebosanan di dalam kelas. 

c. Bagi siswa  

1. Siswa hendaknya dapat lebih aktif dan terlibat langsung dengan kehidupan 

nyata dalam proses pembelajaran. 

2. Dengan adanya penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL), siswa hendaknya dapat mengembangkan kemampuannya 

dalam mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


