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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Penerapan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sifat 

sifat cahaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Sidorejo 01 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tahun pelajaran 2011/2012. Hal itu terlihat pada 

siklus I dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pendekatan kontekstual dalam 

materi antara cahaya dan penglihatan saling berhubungan.. siswa kurang termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. Pada siklus II dengan penerapan pendekatan kontekstual 

pada materi karya berteknoligi sederhana ( membuat periskop) dalam proses belajar 

mengajar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Hal itu terlihat dari motivasi belajar 

dengan kategori baik sudah membuktikan terjadi peningkatan motivasi belajar dari siklus I 

ke siklus II. 

Penerapan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPA pokok bahasan karya 

berteknologi sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini 

terbukti dari prasiklus 67 %, siklus I  78 %, dan siklus II  86 %. Dari jumlah siswa yang 

mengalami ketuntasan tersebut terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. 

 

5.2 Saran Umum 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

pembelajaran IPA lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka 

disampaikan saran sebagai berikut: 

5.2.1   Untuk melaksankan model pembelajaran dengan kontekstual diperlukan persiapan 

yang cukup matang, sehingga guru harus  mampu menetukan topik yang benar 

benar dapat diterapkan dengan pendekatan kontekstual sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. 

5.2.2   Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa,guru hendaknya lebih sering melatih 

siswa dengan berbagai metode pembelajaran meskipun dalam taraf sederhana agar 
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nantinya siswa dapat menemukan pengetahuan baru dan ketrampilan sehingga 

siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi. 

5.2.3   Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, sebab hasil penelitian ini hanya dilakukan 

di SD Negeri Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun ajaran 

2011 – 2012. 

 

5.3 Saran  

5.3.1    Pada Guru 

a)   Guru hendaknya mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah 

berlangsung. 

b)   Hendaknya mengembangkan kurikulum di tingkat kelas,serta melakukan 

inovasi pembelajaran. 

5.3.2  Pada Sekolah 

a) Penelitian Tindakan Kelas dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

memotivasi guru untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

b) Tumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

5.3.3   Bagi siswa 

  a).  Tumbuhkan minat belajar IPA sehingga IPA menjadi mata pelajaran yang      

      menarik.. 

  b).  Berlatihlah memcahkan masalah dengan pemikiran logis dan sistematis. 

 


