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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan di bab terdahulu maka 

dalam bab ini akan disimpulkan: 

1. Penerapan pendekatan CTL pada pembelajaran Matematika materi Operasi 

Hitung Campuran Bilangan Bulat di kelas V MI Miftahul Falah Jatimulyo 

Bonang Demak semester gasal tahun pelajaran 2016/2017, dimulai dari 

menjelaskan materi, tanya jawab, kerja pasangan untuk merangkum dan 

bermain kartu pasangan serta membuat kesimpulan, diskusi kelas dan 

klarifikasi hasil kerja siswa oleh guru. 

2. Terjadi peningkatan hasil belajar Matematika siswa pada materi Operasi 

Hitung Campuran Bilangan Bulat menggunakan pendekatan CTL di kelas 

V MI Miftahul Falah Jatimulyo Bonang Demak semester gasal tahun 

pelajaran 2016/2017, hal ini bisa dilihat dari pra siklus tingkat ketuntasan 

48% naik menjadi 67% pada siklus I pada siklus II sudah mencapai 90%.. 

Peningkatan juga terjadi pada keaktifan belajar siswa. hal ini bisa dilihat 

dari siklus I keaktifan belajar siswa pada kategori sangat baik dan baik ada 

66% dan pada siklus II sudah mencapai 95%. Hasil keaktifan ini 

melampaui indikator yang ditentukan yaitu 85%. 

B. Saran-saran 

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kepada Siswa 

Lebih aktif dalam setiap proses pembelajaran dan dapat bekerja 

sama dengan sesama teman. 

2. Kepada Guru 

a. Guru perlu menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan 

siswa 

b. Meningkatkan kompetensi 
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c. Membuat perencanaan yang matang dalam setiap proses pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. Kepada Kepala Sekolah 

Untuk melengkapi sarana prasarana bagi peningkatan mutu 

pembelajaran 

4. Kepada Orang Tua 

Membantu dan mendukung setiap program sekolah.  

 

C. Kata Penutup 

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka 

terselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Peneliti menyadari dalam 

penyusunan skripsi ini sudah barang tentu masih banyak kesalahan dan 

kekurangan, hal demikian disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. 

Untuk itu, peneliti mengharapkan saran, kritik yang konstruktif dari para 

pembaca demi perbaikan karya mendatang. Akhirnya, semoga skripsi ini 

merupakan salah satu amal shaleh peneliti dan dapat bermanfaat bagi pembaca 

semua. Amin. 

 


