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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung terhadap 

kegiatan pembelajaran IPA di kelas IV SDN Ridogalih dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning pada materi wujud benda dan 

sifat-sifatnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa: 

1. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menerapkan pendekatan 

CTL pada kegiatan pembelajaran adalah meliputi tujuh langkah, antara 

lain konstruktivisme, inquiry (menemukan), questioning (bertanya), 

learning community (masyarakat belajar), modeling (pemodelan), 

reflection (refleksi), dan authentic assessment (penilaian yang 

sebenarnya). 

2. Setelah diterapkan pendekatan CTL dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas IV SDN Ridogalih Cianjur, hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti dari 

meningkatnya hasil perolehan nilai pree-test dan post-test siswa pada 

tiap siklusnya bahkan melebihi KKM yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. 

3. Pada dasarnya siswa merespon positif penerapan pendekatan CTL 

dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut terbukti dari hasil angket 

yang diisi siswa mayoritas menyatakan mendukung pengembangan dan 
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penerapan CTL dalam pembelajaran. Selain itu siswa menyatakan pula 

senang dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan karena 

menjadikan siswa aktif, dan ceria. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada temuan peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis selaku peneliti juga sebagai guru di sekolah dasar yang menjadi 

lokasi penelitian menyarankan agar:  

1. Pendekatan CTL digunakan dalam kegiatan pembelajaran terutama 

dalam mata pelajaran IPA. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru hendaklah berperan 

sebagai pasilitator dan motivator bukan semata sebagai transmitor. 

3. Guru hendaknya memberi kebebasan kepada siswa untuk menggali, 

mengkonstruksi, dan mengembangkan pengetahuannya. 

4. Para orang tua siswa hendaknya memonitor dan memotivasi kegiatan 

belajar putra putrinya selama ada di rumah. 

Penulis berharap para rekan guru berkenan untuk mengembangkan lebih 

jauh lagi pendekatan CTL dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-

masing sehingga kegiatan pembelajaran tidak lagi selalu berpatokan pada teori 

tabula rasa yang selama ini dijadikan rujukan para pendidik dalam melakukan 

pembelajarannya. 

 


