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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

terhadap penelitian yang menggunakan pendekatan Contectual Teaching and 

Learning Berwawasan Lingkungan dalam pembelajaran IPS di Kelas IV SD 

Negeri Wangun Kecamatan Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten 

Cianjur diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran pendekatan Contectual and Learning 

berwawasan lingkungan dalam pelajaran IPS yang pertama adalah 

melakukan Tanya jawab dengan siswa, kemudian melakukan pembagian 

kelompok yang heterogen supaya tidak ada kecemburuan sesama 

kelompok, setelah itu guru mengadakan model pembelajaran sehingga 

anak tidak pasif dalam melakukan pembelajaran, yang terakhir 

memberikan penghargaan kepada anak atau kelompok yang baik dalam 

melaksanakan pembelajarannya sehingga pembelajaran dengan 

menggunakan Contectual Teaching and Learning Berwawasan 

Lingkungan memudahkan siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Kendala yang dihadapi saat pembelajaraan dengan pendekatan Contectual 

Teaching and Learning Berwawasan Lingkungan adalah, siswa masih 

rebut dalam pembagian kelompok dan pengadaan model, dan masih 

adanya siswa yang belum lancar dalam membaca tapi secara keseluruhan 
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pembelajaran IPS melalui pendekatan Contectual Teaching and Learning 

berjalan baik. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan Contectual 

Teaching and Learning Berwawasan Lingkungan memeperoleh 

peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh siswa pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 80,83 dan siklus II 

meningkat hingga 93,33. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil  dari kesimpulan ini, maka beberapa saran yang 

dapat dikemukakan bagi para guru atau pihak yang memiliki kepentingan 

terhadap pengajaran sebagai berikut : 

1. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sebaiknya 

menggunakan pembelajaran yang bervaariasi sehingga aktivitas belajar 

siswa dapat meningkat. Siswa tidak merasa bosan dan selalu menunggu 

sesuatu yang baru yang akan diajarkanoleh gurunya. Salah satunya dengan 

menggunakan pendekatan Contectual Teaching and Learning Berwawasan 

Lingkungan. 

2. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran, dapat dengan menggunakan Contectual Teaching and 

Learning Berwawasan Lingkungan, karena CTL Berwawasan Lingkungan 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pada adanya aktivitas 

dan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai hasil beajar yang maksimal. 


