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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan 

di kelas 2C SDN Sukarasa 4, maka peneliti membuat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan tindakan siklus 1 dan 2 dilakukan dengan membuat 

perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya  adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menggunakan penerapan 

pembelajaran kontekstual yang terdiri dari tujuh langkah pembelajaran 

yaitu learning community, questioning, modeling, inquiri, 

constructivisme, asessment autenthic, dan reflection.  

2. Pelaksanaan tindakan siklus 1 berjalan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dibuat namun ada beberapa hal yang belum 

tercapai yang kemudian menjadi bahan refleksi untuk selanjutnya 

disempurnakan pada tindakan siklus 2. Pelaksanaan tindakan siklus 2 

berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan rencana yang telah 

dipersiapkan namun ada beberapa kendala teknis yang terjadi diluar 

kendali peneliti.  

3. Hasil yang ditemukan setelah melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan pembelajaran kontekstual yaitu dimana terjadi 

peningkatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang 

meningkat dari tindakan siklus 1 ke siklus 2. Selain meningkatkan 

aktivitas siswa, pendekatan pembelajaran kontekstual juga 

memberikan dampak peningkatan hasil belajar siswa pada setiap 

tindakan siklus. 

B. Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual bisa menjadi pilihan 

karena bisa memberikan pembeljaran yang lebih bermakna dan 

menyenangkan. 

2. Bagi Siswa 

Pendekatan kontekstual bisa membuat siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran  dan siswa lebih menemukan makna karena 

pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

menerapkan pembelajaran kontekstual, bisa menerapkannya pada mata 

pelajaran lain selain matematika. Selain untuk meningkatkan aktivitas, 

peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan pendekatan kontekstual 

sesuai dengan keperluannya. 
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