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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian tindakan kelas dengan menerapkan DDR yang 

dilaksanakan di kelas IV SD Karyasari 1 , dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi Perubahan Lingkungan Fisik dengan menerapkan pembelajaran 

melalui model pembelajaran Contekstual Learning dapa di simpulkan sebagai 

berikut :  

1. Aktifitas guru pada siklus I mencapai 3,1 dan  mengalami peningkatan pada 

Siklus II yaitu 3,3 dengan hasil yang sangat Baik   

2. Penerapan pembelajaran Contekstual Learning mengalami peningkatan pada 

Aktivitas Siswa pada setiap siklusnya .siklus I mencapai 55% hal itu terjadi 

karena guru belum dapat melaksanakan langkah-langkah pembelajaran 

Contekstual Learning dengan baik. Pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 95% , peningkatan ini terjadi karena guru memperbaiki kekurangan 

tersebut. 

3. Peningkatan skor hasil belajar siswa dengan penerapan Model pembelajaran 

Contekstual Learning  semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-

rata Pra-siklus yaitu 48,7 dan presentase 33% dari jumlah siswa 20 orang, 

pada tindakan ini belum menghasilkan nilai yang cukup baik karena masih 

terdapat kekurangan dari KKM. Pada siklus I nilai rata-rata mencapai 63,5 

dan prosentase 55%, pada tindakan ini masih ada siswa yang belum mencapai 

nilai yang baik karena masih belum maksimal, pada siklus II nilai rata-rata 

siswa mencapai 85 dan prosentase 95%, pada siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan di bandingkan dengan Prasiklus dan Siklus I. 

Hal tersebut menunjukan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dengan adanya penerapan model pembelajaran Contekstual Learning karena 

di dalam pembelajaran tersebut menurut Komalasari ( 2013 : 13) 

menerapkan konsep keterkaitan (relating), pengalaman (experiencing), 
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Aplikasi (applying), kerja sama (cooperating), pengaturan diri                  

(self-regulating), dan penilaian autentik (authentic assessment). 

B. Saran  

 

Berdasarkan pembahasan temuan dari hasil penelitian , maka rekomendasi yang 

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian pembelajaran IPA  dengan menggunakan model 

pembelajaran contextual learning sebaiknya  di sosialisasikan melalui 

kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pembuatan Desain atau 

Rencana Pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran lebih baik dan 

meningkat. 

b. Sebelum proses pembelajaran dikelas dimulai , sebaiknya guru 

mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

c. Guru sebaiknya berperan sebagai fasilitator sehingga siswa ikut berperan 

aktif dalam kegiatan Pembelajaran.. 

d. Dalam penggunaan media pembelajaran guru sebaiknya menggunakan 

benda-benda yang menggambarkan pada kenyataan (konkret). 

e. Dalam membuat desain pembelajaran , sebaiknya guru lebih serius dalam 

merancangnya serta guru harus memikirkan respon siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, agar mengetahui kekurangan pada saat 

mengajar. 

 

2. Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, dikarenakan dalam penelitian ini masih 

ditemukan kekurangan maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi untuk di teliti lebih lanjut sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pendidikan pada pembelajaran IPA di masa yang akan datang, berikut 

kekurangan pada skripsi ini : 

1). Alat peraga yang digunakan oleh setiap kelompok siswa harus di sediakan 

pada setiap kelompoknya dan Alat peraga  harus dibuat lebih menarik lagi . 
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2). Dalam kegiatan pembelajaran pengamatan di lingkungan sekitar hendaknya 

siswa di dampingi lebih dari satu orang Guru agar kegiatan lebih kondusif. 

 


