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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian secara umum dapat disimpulkan 

bahwa Model Pembelajaran Kontekstual sudah diterapkan pada mata pelajaran 

TIK di SMP se-Kecamatan Sukasari Bandung dan disesuaikan dengan kriteria-

kriteria tertentu yang terdapat dalam Model Pembelajaran Kontekstual. 

Secara khusus kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Sebagian besar (77%) SMP se-Kecamatan Sukasari Bandung telah membuat 

RPP untuk mata pelajaran TIK sesuai dengan indikator-indikator yang 

terdapat pada Model Pembelajaran Kontekstual. 

2. Sebagian besar (87%) SMP se-Kecamatan Sukasari Bandung melaksanakan 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran TIK sesuai dengan komponen-

komponen yang terdapat dalam Model Pembelajaran Kontekstual. 

3. Dalam penerapan Model Pembelajaran Kontekstual pada mata pelajaran 

TIK di SMP se-Kecamatan Sukasari Bandung menggunakan 6 teknik 

evaluasi yang didalamnya terdiri dari berbagai jenis evaluasi untuk 

memperoleh perubahan perilaku (aspek kognitif, afektif & psikomotor) yang 

diinginkan pada siswa. Jenis evaluasi yang digunakan adalah : (1) Tes lisan; 

(2) Tes tertulis; (3) Tes online; (4) Tes objektif; (5) Tes non objektif; (6) 

Tanya jawab; (7) Praktek; (8) Analisa & perbandingan; (9) Angket; (10) 

Observasi/pengamatan langsung; dan (11) Sikap siswa. 

4. Dari hasil belajar yang diperoleh setelah menggunakan Model Pembelajaran 

Kontekstual pada mata pelajaran TIK diketahui bahwa sebagian besar (86%) 

siswa di SMP se-Kecamatan Sukasari Bandung telah tuntas mengerjakan 

latihan yang diberikan guru TIK. 

5. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan Model 

Pembelajaran Kontekstual di Sekolah dibagi ke dalam kendala teknis dan 

non teknis, berikut kendala teknisnya : (1) Penilaian yang kurang adil dan 
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tepat pada siswa; (2) Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa; dan (3) 

Kurangnya kemampuan dalam memahami karakter masing-masing pribadi 

siswa. Sedangkan kendala non teknisnya adalah : (1) Keterbatasan buku-

buku sumber/buku mata pelajaran; (2) Keterbatasan/ketersediaan waktu 

(alokasi waktu); dan (3) Kekurangan sarana dan fasilitas yang dimiliki 

sekolah. 

Adapun hal yang dilakukan guru TIK untuk menanggulangi kendala yang 

bersifat teknis yaitu dengan : (1) Menentukan faktor-faktor yang akan 

dinilai dari siswa; (2) Memberikan quis yang berupa permainan yang dapat 

membangkitkan minat dan semangat belajar siswa; dan (3) 

Mempertanyakan pengalaman masing-masing siswa. Sedangkan untuk 

menanggulangi kendala yang bersifat non teknis yaitu dengan : (1) 

Mengajukan usulan ke bidang kurikulum untuk menyediakan buku-buku 

sumber/mata pelajaran; (2) Mengatur waktu semaksimal mungkin selama 

kegiatan pembelajaran; dan (3) Mengajukan saran/pendapat mengenai 

sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mata pelajaran TIK kepada 

pihak sekolah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang penerapan model 

pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran TIK di SMP se-Kecamatan 

Sukasari Bandung, maka dapat diajukan saran atau rekomendasi dari peneliti 

sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Agar dapat mengoptimalkan kegiatan pengawasan atau supervisi 

akademik kepada guru-guru dan siswa-siswi disekolah dimulai pada tahap 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, hasil belajar siswa serta kendala-kendala yang dihadapi oleh 

guru dalam pembelajaran, khususnya guru mata pelajaran TIK untuk 

meningkatkan kualitas dari penerapan model pembelajaran kontekstual yang 

digunakan di SMP se-Kecamatan Sukasari Bandung. 
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2. Bagi Guru Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Sebaiknya guru memperhatikan langkah-langkah dalam model 

pembelajaran kontekstual, agar pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kontekstual ini bisa semaksimal mungkin dengan 

mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan gambaran awal bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi mengenai 

penerapan model pembelajaran kontekstual, bukan hanya pada aspek-aspek 

yang dibahas melainkan pada aspek-aspek lain yang terdapat dalam Model 

Pembelajaran Kontekstual. 


