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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pada penelitian ini diperoleh beberapa simpulan, dimana simpulan 

diperoleh dari hasil penelitian dan analisis serta berdasarkan rumusan 

masalah yang disusun pada pembelajaran IPA tentang konsep penggolongan 

hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menerapkan pendekatan 

kontekstual di kelas IV SDN Sodong. Simpulan pada penelitian ini hanya 

berlaku di SD Negeri Sodong Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan secara rinci dalam 

Bab IV, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual 

dalam proses kegiatan pembelajarannya mengembangkan tujuh 

komponen pendekatan kontekstual, yakni konstruktivisme 

(Contructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), 

masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), 

refleksi (reflection) dan penilaian sebenarnya (Authentic Assesment). 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

diantaranya dengan menggali pengetahuan awal siswa, memfasilitasi 

siswa untuk menemukan sendiri pengalaman belajarnya, kemudian 

menunjukan sesuatu yang dapat ditiru dan tentunya mempunyai kaitan 

dengan materi yang di pelajari, mengarahkan siswa untuk melakukan 

pengamatan, merumuskan hipotesis dan pembuktian hipotesis, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pengamatan dan diskusi bersama 

kelompoknya kemudian melakukan kegiatan refleksi dengan 

menyimpulkan materi dan selanjutnya siswa mengerjakan post tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 
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2. Hasil  belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada pembelajaran 

IPA tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, 

menunjukan peningkatan yang signifikan, hal itu terlihat dari adanya 

peningkatan hasil belajar pada tiap siklus. Hasil belajar siswa pada siklus 

I mencapai ketuntasan 65% atau 20 orang,dengan nilai rata-rata 70. 

Sedangkan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II, ketuntasannya 

mencapai 97% atau 30 orang, dengan nili rata-rata 84. Dan nilai rata-rata 

siswa hasil penilaian sikap dalam diskusi kelompok pun terlihat ada 

peningkatan setiap siklusnya yaitu dari 74 pada siklus I meningkat 

menjadi 88 pada siklus II. 

A. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka perbaikan tindakan 

pembelajaran, serta meningkatkan berbagai aspek pembelajaran, baik dalam 

proses maupun hasil pembelajaran. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Dengan hasil tersebut, maka beberapa saran yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru  

Hendaknya guru mempertimbangkan berbagai hal ketika akan 

mengadakan pembelajaran dengan mata pelajaran IPA. Salah satunya 

adalah mempertimbangkan perkembangan berpikir peserta didik, sebagai 

acuan dalam memilih model pembelajaran yang tepat. Selain itu, perlu 

dipertimbangkan kebahasaan dalam penyusunan tes hasil belajar siswa 

sehingga dapat membantu siswa dalam memahami soal uraian atau soal 

aplikatif terhadap konsep yang diajarkan. Dalam pelaksanaannya, selain 

prestasi belajar sebaiknya pembelajaran ditekankan pula pada aktivitas 

siswa dalam memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini hendaknya guru 

menjadikan pendekatan kontekstual sebagai alternatif pendekatan 
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pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran IPA juga untuk 

pelajaran lainnya. Diharapkan dengan pendekatan ini dapat meningkatkan 

pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam membimbing anak 

didiknya, karena guru sangat menentukan kualitas pendidikan suatu 

bangsa dan merupakan pendidik para generasi-generasi penerus bangsa ini. 

2.  Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan hasil belajar yang diharapkan, sekolah diharapkan 

dapat membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. 

3.  Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan ada penelitian yang lebih lanjut dengan penerapan pendekatan 

kontekstual untuk memperbaiki cara menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa serta memperdalam pengembangan pendekatan kontekstual 

tersebut yang lebih bervariasi sehingga dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa yang di harapkan.  

 


