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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV 

dapat diambil simpulan bahwa pendekatan inquiry dalam model pembelajaran 

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

mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gentan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa pada pembelajaran Siklus I, Siklus II, dan Siklus III sebagai 

berikut:  

a. Terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

siklus I, yaitu dari nilai akhir semester I, hanya 40%  naik menjadi 55% 

pada tes formatif Siklus I. 

b. Terjadinya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran siklus II yaitu dari ketuntasan Siklus I  55% naik menjadi 

73% pada tes formatif siklus II. 

c. Terjadinya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran siklus III yaitu dari ketuntasan Siklus II  73% naik menjadi 

95,5% pada tes formatif siklus III. 

 

Berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa dan guru dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran mulai 

dari Siklus I, Siklus II dan Siklus III semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja guru sebagai berikut: 

a. Pada Siklus I pertemuan pertama dan kedua, lembar observasi kinerja 

guru hanya memperoleh 75% dan 80%. Sedangkan lembar observasi 

siswa hanya 66% dan 72%. 

b. Pada Siklus II, lembar observasi kinerja guru meningkat menjadi 

87,5%. Sedangkan lembar observasi siswa meningkat menjadi 86%. 
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Pada Siklus III, lembar observasi kinerja guru mencapai 95%. Sedangkan 

lembar observasi siswa mencapai 93%.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang terbukti bahwa pendekatan inquiry dalam 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

meningkatkan hasil belajar, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Guru 

Sebaiknya guru dalam mengajar mampu mengembangkan ketrampilan. 

Dapat menggunakan pendekatan inquiry dalam model pembelajaran 

CTL supaya siswa tidak bosan dengan metode pembelajaran yang biasa 

dilakukan guru yaitu ceramah, dengan menggunakan pendekatan 

inquiry, siswa dapat menemukan sendiri cara pemecahan masalah yang 

diberikan guru, terkait dengan materi yang akan disampaikan. Jika siswa 

lebih memahami materi, maka hasil belajar pasti akan meningkat. Selain 

itu, sebaiknya guru mampu menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dalam pembelajaran. 

2. Siswa 

Diharapkan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, ikut serta 

dan mengalami sendiri dalam setiap pelajaran dengan cara mengerjakan 

latihan soal yang diberikan supaya hasil belajarnya meningkat. 

3. Sekolah 

Sekolah diharapkan untuk lebih memantau kegiatan proses  

pembelajaran di dalam setiap kelas, misalnya penggunaan pendekatan 

inquiry dalam model pembelajaran CTL tidak selalu digunakan dalam 

menyampaikan materi tetapi hanya dapat digunakan pada materi dan 

mata pelajaran tertentu saja.  

 

 


