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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan temuan-temuan yang di temukan selama 

melaksanakan penelitian di lapangan tentang “desain pembelajaran konsep gaya 

gesek berbasis pendekatan contextual teaching and learning (CTL) berdasarkan 

analisis kesulitan berlajar siswa (learning obstacle) pada kelas v di sekolah dasar” 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Proses pembelajaran pada konsep gaya gesek dengan menggunakan 

pendekatan contextual teaching and learning pada penerapannya menemui 

beberapa learning obstacle yang dialami siswa. Hal tersebut disebabkan 

dari penyajian buku teks yang materinya sangat terbatas sebagai solusi 

peneliti membuat desain pembelajaran untuk mengatasi learning obstacle 

tersebut.  

2. Pembuatan desain pembelajaran yang dibuat berdasarkan analisis kesulitan 

belajar pada siswa mampu membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

pembuatan desain juga dapat menambah kreativitas guru dalam 

menyajikan pembelajaran di dalam kelas. Hal tersebut bisa dilihat dari 

peningkatan hasil aktivitas guru yaitu pada siklus I 7,85 dan pada siklus II 

8,57. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan desain pembelajaran 

konsep gaya gesek berbasis pendekatan contextual teaching and learning 

(CTL) berdasarkan analisis kesulitan berlajar siswa (learning obstacle) 

maka hasil pembelajaran yang diperoleh siswa meningkat. Peningkatan ini 

dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada tahap pra siklus rata-

rata nilai 65,7 kemudian pada siklus I nilai rata-rata menjadi 71,2 dan pada 

siklus II menjadi 8,21. Peningkatan tersebut terjadi karena pendekatan 

contextual teaching and learning mengedepankan pengalaman siswa 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal pembelajaran. Dengan 



 

Tri Puji Aprilia Tampubolon, 2015 

DESAIN PEMBELAJARAN KONSEP GAYA GESEK BERBASIS PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING (CTL) BERDASARKAN ANALISIS KESULITAN BELAJAR SISWA (LEARNING OBSTACLE) PADA 

KELAS V DI SEKOLAH DASAR  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

demikian guru dapat menggunakan desain dan pendekatan contextual 

teaching and learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan aktivitas guru di dalam kelas. 

 

B. Saran 

1. Bagi Guru SD 

Para guru seharusnya dapat mengemas pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan-pendekatan yang menarik, salah satunya 

pendekatan contextual teaching and learning, dan hasil dari penelitian 

inikiranya dapat disosialisasikan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) dalam organisasi gugus sekolah supaya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Para kepala sekolah diharapkan bisa memberi dukungan untuk setiap 

kegiatan pembelajaran baik itu memberikan motivasi kepada guru supaya 

mengemas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang menarik 

juga menyediakan fasilitas yang perlu digunakan saat pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun hal yang perlu diperbaiki dari penelitian ini 

yaitu materi yang peneliti buat dapat dikatakan terlalu luas untuk dua kali 

pertemuan. Seharusnya materi bisa dilaksanakan dalam tiga atau empat 

pertemuan. Selain dari materi pendekatan dalam penelitian ada beberapa 

bagian yang mungkin belum terlaksana dengan sempurna. Langkah-

langkah dari pendekatan contextual teaching and learning ada beberapa 

yang belum terlaksana dengan baik. Dengan memperbaiki hal tersebut 

hasil penelitian yang akan datang bisa lebih baik lagi. 

 

 


