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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat 

ditarik kesimpullan bahwa melalui pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan hasil  belajar operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SD Muhammadiyah 22 Sruni Tahun pelajaran 2015/2016 dan meningktkan 

kwalitas mengajar yang dilakukan oleh guru. Hal ini dapat dilihat pada 

peningkatan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat pada siswa ditunjukan 

dengan peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan hasil belajar tuntas 

ditandai dengan memenuhi KKM ≥65 adalah sebagai berikut : 

1. Pada kegiatan prasiklus, siswa yang memenuhi KKM hanya 10 siswa 

(32.3%) sedangkan siswa yang belum memenuhi KKM 21 siswa (67.7%) 

dari 31 siswa. 

2. Pada kegiatan siklus I, siswa yang memenuhi KKM adalah 16 siswa 

(51,7%) sedangkan siswa yang belum memenuhi KKM 15 siswa (48.3%) 

dari 31 siswa. 

3. Pada kegiatan siklus II, siswa yang memenuhi KKM adalah 26 siswa 

(83,8%) sedangkan siswa yang belum memenuhi KKM 5 siswa (17,2%) 

dari 31 siswa. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas maka dapat diperoleh implikasi 

sebagai berikut : 

1. Dengan didapatkannya kesimpulan diatas menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat khususnya 

penjumlahan dan pengurangan. Pembelajaran kontekstual dapat diikuti oleh 

anak dengan baik, karena model pembelajaran ini termasuk model yang 

menyenangkan dan mudah diterima oleh siswa.. 
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2. Dengan penggunaan model pembelajaran kontekstual yang diterapkan 

dalam dua siklus dapat mengingkatkan hasil belajar operasi hitung bilangan 

bulat pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran sebaga 

berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Hendaknya siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

melaksanakan tugas-tugas dari guru, bekerjasama saat kerja kelompok 

dan dapat menyesuaikan diri dengan model belajar yang digunakan 

oleh guru. 

b. Siswa hendaknya dapat mengikuti setiap tahap dalam proses 

pembelajaran operasi hitung bilangan bulat melalui pembelajaran 

kontekstual karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan 

hasil belajar siswa agar senantiasa aktif dan senang dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. 

2.  Bagi guru 

a. Guru hendaknya memilih model pembelajaran secara cermat  dan 

menggunakan media pendukung yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran hal itu di karenakan akan sangat mempengaruhi 

efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang akhirnya dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

b. Serta guru dalam proses pembelajaran sebaiknya selalu mengkaitkan 

materi pembelajaran dengan aktivitas siswa sehari-hari dengan 

demikian pembelajaran akan lebih bermakna dan siswa akan lebih cepat 

memahami apa yang di ajarkan oleh guru.  

3. Bagi sekolah  

a. Sekolah hendaknya mengupayakan pengadaan media pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran khususnya media pembelajaran pada mata 

pelajaran umum. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan 



73 
 

dalam proses pembelajaran dan untuk membantu guru dalam pengadaan 

media pembelajaran. 

b. Dengan adanya penelitian ini, hendaknya kepala sekolah menindak 

lanjuti penerapan pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran. 

Kepala sekolah menganjurkan kepada guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Karena tidak semua guru mengetahui konsep pembelajaran kontekstual 

, maka diharapkan kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru-

guru. 

 


