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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

terhadap siswa kelas V B SDN 1 Totokaton,  Kec. Punggur, Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2011/ 2012 pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan model Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pembelajaran IPS terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas V B SDN 1 Totokaton, Kec. Punggur, Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa yang telah dilakukan dari siklus I, II dan III terjadi 

peningkatan di setiap siklusnya.  Aktivitas siswa terdiri dari empat aspek 

(partisipasi, sikap, perhatian dan presentasi) dan setiap aspeknya terdiri 

dari empat indikator, jadi total keseluruhan aktivitas belajar ada 16 

indikator. Aktivitas pada siklus I sebesar 49,08% kemudian pada siklus II 

sebesar 62,37% dan pada siklus III sebesar 80,08%, dengan demikian 

terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 13,29% dan dari siklus 

II ke siklus III sebesar 17,71%. 



87 
 

2. Penggunaan model Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pembelajaran IPS terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

B SDN 1 Totokaton, Kec. Punggur, Lampung Tengah Tahun Pelajaran 

2011/ 2012. Hal ini sesuai dengan nilai hasil belajar yang telah diperoleh 

siswa pada siklus I, II dan III. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 59,38, kemudian pada siklus II nilai rata-rata sebesar 70,79 

dan pada siklus III sebesar 84,08. Dengan demikian, terjadi peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 11,41 dan dari siklus II ke siklus III 

sebesar 13,29. Bila dilihat dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa, 

dari 24 orang siswa pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa 

sebanyak 10 orang siswa (41,67%), pada siklus II meningkat menjadi 17 

orang siswa (70,83%) dan pada siklus III meningkat menjadi 20 orang 

siswa (83,33%). 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini saran-

saran dalam menerapkan model Contextual Teaching and Learning (CTL), 

yaitu: 

1. Siswa  

Siswa diharapkan untuk selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran 

dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru sehingga, 

dapat mempermudah siswa memahami materi pelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Guru  

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru sebaiknya lebih kreatif 

mengaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehari-

hari, agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan serta 

menggunakan buku-buku yang relevan dengan materi. 

3. Sekolah 

Hendaknya memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai serta 

dapat memotivasi guru-guru untuk kreatif dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

4. Peneliti  

Memahami tugas seorang guru sekolah dasar dan dapat menerapkan 

dan mengembangkan ilmu yang diperoleh saat kuliah dengan sebaik-

baiknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


