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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Dari seluruh pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan penerapan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata pelajaran IPA di 

kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang  dapat disimpulkan 

bahwa: penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat  meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 

Tlompakan 03 Tuntang.  

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas sebelum diadakan tindakan 

(pra siklus) yang tuntas hanya 41% ( kurang), siswa sedangkan setelah siklus I jumlah 

aktivitas siswa yang tuntas sudah menjadi  71 % dimana sudah dikatan baik, aktivitas 

siswa mengalami peningkatan lagi pada siklus II menjadi 87 % dimana sudah (sangat 

baik)  aktivitas siswa.Dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa, sebelum diberikan 

tindakan ketuntasan belajar siswa dalam kelas yaitu 65% atau delapan siswa yang 

tidak dapat memenuhi KKM. Setelah diberikan tindakan dengan penggunaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning ( CTL )  pada siklus 1 ketuntasan 

belajar siswa meningkat menjadi 86% dan ada tiga siswa yang belum memenuhi 

KKM. Sedangkan pada siklus II ketuntasan klasikal belajar siswa meningkat 

mencapai 100%  dari 23 siswa. 

5.1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan di kelas 5 SD Negeri Tlompakan 

Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 2012/2013, ada beberapa 

saran antara lain:  

5.1.3. Bagi Kepala Sekolah 
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Peneliti mengharapkan pihak dari sekolah untuk mengembangkan kegiatan- 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Contexlual Teaching 

and Learning ( CTL )untuk pembelajaran pada mata pelajaran lainnya.  

5.1.4. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakanya penelitian tindakan Kelas ini, guru dapat 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ( CTL) 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belar IPA. 

5.1.5. Bagi Siswa 

Siswa yang nilainya di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal Untuk belajar 

lebih giat dan mencari hubungan antara materi yang sering didapatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5.1.6. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Memberikan berbagai pengalaman kepada peneliti mengenai penerapan 

model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan mata 

pelajaran yang berbeda atau IPA dengan mengunakan penerapan metode 

pembelajaran yang lain apakah dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Peneliti semakin megembangkan pembelajaran yang lain 

dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) agar 

menjadi pembelajaran yang bermanfaat dikemudian hari dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, masyarakat maupun bangsa dan 

negara. 

 

 

 


