
 

BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa implementasi lesson study dengan menggunakan 

pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas XI Mia 6 SMA Negeri 2 Jambi 

Tahun Ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan:  

1. Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata 

motivasi belajar dan peningkatan jumlah siswa yang memperoleh skor motivasi 

belajar >75% dari siklus I ke siklus II. Skor rata-rata motivasi belajar siswa 

meningkat dari siklus I sebesar 70,2% menjadi 82,3% pada siklus II atau 

meningkat sebesar 12,1% (17,23%). Jumlah siswa yang memperoleh skor 

motivasi belajar >75% meningkat dari siklus I sebesar 12 siswa menjadi 25 

siswa pada siklus II atau meningkat sebesar 52%.  

2. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata 

hasil belajar dan peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar pada pre test sebesar 68,7 

meningkat menjadi 74,4 pada post test atau meningkat sebesar 5,7 (8,29%). 

Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar pada pre test sebesar 70 meningkat 

menjadi 83 pada post test atau meningkat sebesar 13 (18,57%). Ketuntasan 



hasil belajar siswa meningkat pada pre test siklus I sebesar 24% menjadi 60% 

pada post test atau meningkat sebesar 36%. Ketuntasan hasil belajar siswa 

meningkat pada pre test siklus II sebesar 40% menjadi 80% pada post test atau 

meningkat sebesar 40%.  

 

1.2  Saran 

1.  Bagi Guru  

a. Implementasi lesson study berbasis pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) sebaiknya digunakan dalam proses pembelajaran di 

kelas termasuk digunakan pada materi pokok yang lain karena strategi ini 

terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa.  

b. Guru sebaiknya dapat lebih mendorong siswa agar terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran khususnya aktif dalam mengajukan pertanyaan terkait materi 

pelajaran yang belum dipahami.  

c. Guru sebaiknya melakukan uji kualitas tes terlebih dahulu sebelum tes 

diberikan kepada siswa sehingga tes yang diberikan benar-benar berkualitas 

dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pola 

jawaban soal.  

2.  Bagi Siswa          

 Siswa sebaiknya dapat menumbuhkan dorongan dalam diri masing-masing 

untuk selalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran khususnya aktif dalam 

mengajukan pertanyaan terkait materipelajaran yang belum dipahami. 

 

 


