
94 
 

94 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Dari seluruh hasil pelaksanaan dan Pembahasan Penelitian Kelas (PTK) 

dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) masyarakat belajar, pada pelajaran PKn dengan materi pokok globalisasi 

dan pengaruhnya terhadap lingkungan di kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) masyarakat 

belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. pada pembelajaran PKn 

kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga semester II tahun ajaran 

2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya ketuntasan hasil 

belajar siswa dengan nilai KKM 65, dimulai dari pra siklus siswa yang 

tuntas ada 13 atau 348,2%, mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 

20 siswa atau 74,1% dan peningkatan terakhir yaitu pada siklus II menjadi 

23 siswa atau 85,2%. Perubahan nilai rata–rata kelas pada tahap pra siklus 

62,4, meningkat pada silklus I menjadi 70 dan peningkatan terakhir pada 

siklus II yaitu 75,19. 

2. Penerapan model pembelajaran CTL masyarakat belajar dengan maksimal 

dan tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn 

kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga semester II tahun ajaran 

2012/2013. Hal tersebut dilaksanakan sesuai langkah-langkah 

pembelajaran, sebagai berikut: (a) Guru membagi siswa dalam kelompok-

kelompok yang anggotanya heterogen. (b) Guru memberikan petunjuk 

dalam melaksanakan masyarakat belajar dan contoh pelaksanaannya. (c) 

Siswa bekerjasama dengan teman satu kelompoknya mengenai tugas yang 

diberikan. (d) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan atau 

pengalamannya kepada teman satu kelompok. (e) Setelah siswa selesai 



95 

 

 
 

mengerjakan, hasil pekerjaannya di sheringkan dengan kelompok lain. (f) 

Tugas guru hanya membimbing dan memberikan pertanyaan kepada 

siswa. (g) Diakhir pelajaran guru bersama siswa membuat kesimpulan 

mengenai pelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

1.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

a. Bagi  Sekolah 

Memberikan masukan kepada guru, mengenai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui penggunaan model 

pembelajaran CTL masyarakat belajar. CTL masyarakat belajar terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar dan membuat siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Dalam proses pembelajaran guru meliki peran yang sangat penting 

terhadap ketercapaian hasil belajar siswa. oleh karena itu keterampilan 

dasar mengajar guru sangat penting untuk dikuasai terlebih dalam hal 

pemanfaataan model pembelajaran. Guru diharapkan menggunakan model 

pembelajaran CTL masyarakat belajar karena terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa. Model ini dapat digunakan bagi siswa yang tuntas 

dan yang belum tuntas namun memiliki pengetahuan dan keaktifan yang 

baik dalam beberapa mata pelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Model pembelajaran CTL dapat diterapkan kepada siswa yang nilai hasil 

belajarnya baik dan bagi siswa yang pemahaman dan keterlibatan secara 

aktif dalam terhadap pelajaran PKn dengan melaksanakaan dengan baik 

model pembelajaran CTL masyarakat belajar.  Bagi siswa yang tidak dapat 

menerapkan model pembelajaran tersebut, maka dengan model 

pembelajaran lain dan lebih tekun lagi dalam belajar secara mandiri 

maupun pada saat bimbingan belajar oleh guru. 


