
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta tinjauan pustaka seperti yang telah 

dikemukakan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpuu;an sebagai berikut :

1.   Materi yang disajikan berlangsung secara ilmiah dalam arti materi yang 

diajarkan dikaitkan dengan situasi dunia nyata dan siswa didorong untuk 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Dengan pembelajaran seperti itu hasil pembelajaran akan 

lebih bermakna bagi siswa.

2.   Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran perkembangan teknologi 

produksi dan transportasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

terjadi adanya peningkatan. Hal ini terlihat dalam kegiatan Tanya jawab 

dan diskusi kelompok. Siswa aktif bekerja sama, bertukar pikiran, saling 

menjelaskan (tutor sebaya), saling mendukung  ,membagi tugas dalam 

kelompok, tanggung jawab di dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan dan tidak canggunguntuk beradu argumentasi dengan 

sesama teman sekelompoknya  atau dengan kelompok lainnya. Selain itu 

pendekatan kontekstual juga telah membangkitkan rasa keingin tahuan 

siswa terhadap materi pembelajaran.. Mereka menjadi termotivasi  untuk 

mengetahui segala hal yang belum pernah mereka ketahui. Rasa 

keingintahuan para siswa dituangkan dalam bentuk tanya jawab baik 
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antar siswa dengan guru maupun dengan sesama siswa.

3. Hasil pembelajaran siswa dalam pembelajaran perkembangan teknologi 

produksi dan transportasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

mengalami peningkatan hasil belajar yang cukup baik. Nilai rata-rata 

siswa secara individu dari setiap siklusnya terus meningkat. Rata-rata 

pada siklus I adalah 6,7, rata-rata pada siklus II adalah 7,2 sedangkan 

pada siklus III  nilai rata-rata yang diperoleh adalah  7,8. Perolehan nilai 

tersebut menggambarkan bahwa pemahaman materi dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual cukup merata dan berhasil.

B.  Saran/ Rekomendasi

Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di 

Kelas IV SDN Kembangmanis, penulis memberikan saran antara lain :

1.   Guru hendaknya merubah fungsinya dalam proses pembelajaran yang 

semula mentransfer ilmu lewat metode ceramahnya menjadi seorang 

motivator, fasilitator dan evaluator dengan menggunakan pembelajaran 

kontekstual, dimana dalam langkah-langkah pembelajarannya dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.

2. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, guru hendaknya 

menggunakan pembelajaran kontekstual, karena pendekatan ini dapat 

memudahkan dalam memahami materi pembelajaran.

3 Guru diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dalam merumuskan 

materi pembelajaran dengan mengkaitkan kehidupan sehari-harinya 
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dalam pembelajaran, sehingga keaktifan siswa dapat lebih ditingkatkan 

serta pembelajaran menjadi lebih bermakna.

4.  Bagi kepala sekolah sebaiknya dapat memberikan arahan  atau petunjuk 

kepada para guru dalam pengembangan penerapan pembelajaran 

kontekstual serta menyediakan          berbagai sarana dan fasilitas yang 

dibutuhkan untuk keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran kontekstual.

5. Dinas pembinaan pendidikan yang selama ini membina para guru, 

seyogyanya memberikan arahan atau penataran mengenai metode atau 

pendekatan  yang berorientasi kepada pembelajaran siswa aktif salah 

satunya pembelajaran kontekstual.

Akhir kata dalam pembelajaran IPS , baik materi sumber daya alam 

maupun materi lainnya, hendaklah menjadi penekanan bukan hanya hasil 

belajar saja, akan tetapiproses belajar juga harus menjadi prioritas utama. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan memperhatikan/ menekankan kepada proses 

belajar, hasil belajar siswa akan lebih baik.
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