
 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran dengan penerapan pendekatan CTL 

yang berorientasi pada life skill yang dilaksanakan di SMAN 1 Sekampung 

Udik, disimpulkan bahwa; 

 

1. Minat siswa dengan kategori sangat tinggi pada siklus I sebesar 8,53%, 

pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 9,76% menjadi 18,29%, 

pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 0,24% menjadi 18,53%. 

Minat siswa dengan kategori tinggi pada siklus I sebesar 62,94%, pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 11,69% menjadi 74,63%, pada 

siklus III meningkat sebesar 6,84% menjadi 81,47%. Minat siswa dengan 

kategori sedang pada siklus I sebesar 28,53%, pada siklus II mengalami 

penurunan sebesar 21,45% menjadi 7,08%, pada siklus III mengalami 

penurunan sebesar 100% menjadi 0%. Minat siswa dengan kategori rendah 

pada siklus I sebesar 0%, pada siklus II sebesar 0%, pada siklus III sebesar 

0 %.  

2. Kecakapan kolaboratif siswa pada siklus I sebesar 60,50% dengan kategori cukup 

baik, pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 23,53% menjadi 84,03% dengan 

kategori baik, dan pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 0,98% menjadi 

85,01% dengan kategori baik.  Kecakapan kolaboratif siswa dalam pembelajaran 
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dengan menerapkan pendekatan CTL yang berorientasi pada life skill mengalami 

peningkatan pada setiap siklus.  Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran ini memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siswa 

untuk bekerjasama antar anggota kelompok, menuntut siswa untuk dapat bekerja 

sama dengan baik agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Hasil belajar (kognitif, afektif, psikomotor dan penilaian hasil kerja) fisika 

siswa mengalami peningkatan dari siklus ke siklus.  (i) kognitif siswa Pada 

siklus I sebesar 40,73% tergolong kurang baik, pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 20,42% menjadi 61,15% tergolong cukup baik, dan 

pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 2,56% menjadi 63,71% 

tergolong cukup baik.  (ii) afektif siswa pada siklus I sebesar 70% 

tergolong cukup baik, pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 7,57% 

menjadi 77,57% tergolong baik, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan sebesar 2,06% menjadi 79,63% tergolong baik.  (iii) 

psikomotor siswa pada siklus I sebesar 66,30% tergolong baik, pada siklus 

II terjadi peningkatan sebesar 13,30% menjadi 79,60% tergolong baik, dan 

pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 5,40% menjadi 85% 

tergolong sangat baik.  Hasil ujuk kerja pada siklus I sebesar 73,65% 

tergolong baik, pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 3,2% menjadi 

76,85% tergolong baik, dan pada siklus III mengalami penurunan sebesar 

0,7% menjadi 76,15% tergolong baik.   
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil refleksi pada tiap siklus pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan pendekatan CTL yang berorientasi pada life skill 

maka terdapat saran bagi pembaca yang ingin menerapkannya pada proses 

pembelajaran, yaitu: 

 

1. Pembelajaran menggunakan pendekatan CTL yang berorientasi pada life 

skill dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran khususnya 

bagi materi yang bersifat pengalaman langsung untuk meningkatkan 

minat, kecakapan kolaboratif dan hasil belajar siswa.  

2. Produk pembelajaran yang dibuat sebaiknya dapat mewakili keseluruhan 

dari materi yang dipelajari. 

3. Menerapkan pendekatan CTL yang berorientasi pada life skill untuk 

meningkatkan aspek yang lain seperti meningkatkan motivasi, aktivitas, 

pemecahan masalah dan pemahaman konsep. 

 

 


