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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk meninglatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang telah dilaksanakan di salah satu SD di Kota Bandung, maka dapat 

ditarik  beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajararan matematika dengan menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) di kelas IV A yang terdiri dari 

tujuh tahap yaitu konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), 

inkuiri (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 

(modelling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assesment). Proses pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa mengalami perkembangan dari sklus I, 

siklus II, dan siklus III. Pada siklus I, dari tahapan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) masih banyak yang harus diperhatikan 

terutama pada tahapan inkuiri (inquiry) hampir semua siswa mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan kegiatan menggunakan lembar kerja yang 

diberikan karena siswa tidak terbiasa menggunakan lembar kerja ketika 

belajar dan pada tahap masyarakat belajar (learning community) karena 

banyak siswa yang kurang menyukai belajar secara berkelompok karena 

tingkat kecerdasan siswa berbeda-beda. Kemudian pada sikus II peneiti 

melakukan perbaikan pada tahap-tahap tesebut yaitu dengan menggunakan 

lembar kerja siswa yang lebih sederhana dan juga dilengkapi dengan gambar 

pada tahap inkuiri juga membuat peraturan-peraturan pembelajaran yang 

harus dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dalam kegiatan 

masyarakat belajar (learning community). Namun perbaikan yang 

dilaksanakan sudah cukup berpengaruh pada saat proses pembelajaran 
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berlangsung. Namun agar pembelajaran dapat terlaksana lebih baik maka 

pada siklus III dilakukan perbaikan dengan tambahan menunjukan reward 

bagi kelompok yang mendapatkan skor paling besar kepada siswa di awal 

pembelajaran agar siswa bisa melaksanakan peraturan pembelajaran dengan 

baik. perbaikan yang dilakukan pada siklus III tersebut ternyata efektif 

sehingga pada siklus III  semua tahapan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat dilaksanakan dengan baik.  

2. Peningkatan hasil kemampuan penyelesaian masalah matematis pada soal 

cerita yang diberikan kepada siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I 

sebanyak 87% siswa sudah dapat menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dan pada siklus kedua dan ketiga mengalami peningkatan yaitu 

pada siklus II menjadi 88% kemudian pada siklus III menjadi 98%. 

Kemampuan membuat rencana penyelesaian masalah pada soal cerita 

meningkat dari 87% pada siklus I kemudian menjadi 97% pada siklus  II 

kemudian pada siklus III meningkat menjadi 99%. Pada kemampuan 

menyelesaikan rencana penyelesaian masalah pada soal cerita mengalami 

peningkatan 65% dari siklus I menjadi 82% dan tidak mengalami peningkatan 

pada siklus III yaitu tetap di 82%. Selanjutnya, pada kegiatan menjelaskan 

hasil  dengan menuliskan kesimpulan dari hasil yang didapatkan pada siklusi 

I mengalami peningkatan dari 54% menjadi 71% disiklus II dan mengalami 

peningkatan 76% disiklus III. Selain peningkatan setiap indikator pemecahan 

masalah matematis siswa, nilai rata-rata kelas juga meningkat dari 73 menjadi 

85 pada siklus  II dan pada siklus III menjadi 89. Sementara itu untuk 

presentase ketuntasan belajar secara klasikal meningkat dari 60% menjadi 

86,67%  pada siklus II dan menjadi 90% pada siklus III. Dari hasil  tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

di Sekolah Dasar. 

 

5.2 Rekomendasi 
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Sebagai impikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan praktikan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang 

diberikan melalui soal cerita di Sekolah Dasar, khususnya dalam menerapkan dan 

mengembangkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

1. Pada tahap konstruktivisme (constructivism), peneliti harus mencaritahu 

apakah topik yang akan diberikan pada tahap ini sudah diketahui oleh semua 

siswa karena pengetahuan bagi sebagian siswa belum tentu menjadi landasan 

pengetahuan bagi siswa yang lain seehingga dapat memudahkan siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

2. Pada tahap bertanya (questioning), peneliti memancing siswa untuk aktif 

dalam bertanya dan membuat pertanyaan sesuai dengan masalah yang 

diberikan dengan pertanyaan pertanyaan yang lebih spesifik. 

3. Pada tahap inkuiri (inquiry), peneliti menggunakan lembar kerja yang lebih 

sederhana dan disertai dengan gambar agar petunjuk kerja yang harus 

dilakukan oleh siswa lebih jelas dan mudah dipahami. 

4. Pada tahap masyarakat belajar (learning community), peneliti harus 

memberikan arahan dan peringatan mengenai kegitan masyarakat belajar 

kepada semua siswa agar siswa dapat lebih menghargai anggotakelompoknya. 

Selain itu, dengan menerapkan peraturan yang dibuat bersama-sama dengan 

siswa agar siswa dapat bekerjasama dengan baik. 

5. Pada tahap pemodelan (modelling), peneliti harus dapat mengkonsisikan 

siswa agar dapat memperhatikan penjelasan yang diberikan, menggunakan 

media pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan siswa pada tahap ini. 

6. Pada tahap refleksi (reflection), peneliti harus memberikan pertanyaan-

pertanyaan pancingan agar siswa mau menceritakan kegiatan, kesulitan-

kesulitan dan manfaat selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

7. Pada tahap penilaian sebenarnya (authentic assesment), peneliti tidak terlalu 

banyak memberikan soal-soal evaluasi kepada siswa agar waktu yang 

dibutuhkan untuk siswa mengerjakan tidak terlalu lama. 
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