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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa Tentang Cahaya dan Sifat-Sifatnya Melalui Model Inkuiri 

Terbimbing di Kelas V Sekolah Dasar, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model Inkuiri Terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam materi Cahaya dan Sifat-sifatnya di Kelas V Sekolah Dasar 

mengalami peningkatan. Perencanaan yang dibuat oleh guru dalam bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sudah sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. RPP yang dibuat guru 

juga sudah memuat aspek-aspek RPP yang terdiri dari identitas mata 

pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode dan model pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran yang berorientasi pada model yang digunakan yaitu model 

Inkuiri Terbimbing, media pembelajaran, dan penilaian. Peningkatan 

perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru ditandai dengan 

meningkatnya nilai rata-rata RPP yang diperoleh melalui observasi, yaitu 

pada siklus I, perencanaan pembelajaran yang dibuat guru memperoleh nilai 

73,57% (Baik) dan pada siklus II memperoleh nilai 84,82% (Sangat Baik). 

2. Kemampuan guru dalam mengelola pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model Inkuiri Terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam materi Cahaya dan Sifat-sifatnya di kelas V Sekolah Dasar 

mengalami peningkatan. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dari mulai 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dilakukan secara 

efektif. Peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh 

guru ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata pelaksanaan pembelajaran 

dan keterlaksanaan model Inkuiri Terbimbing yang diperoleh melalui 

observasi, yaitu pada siklus I, perencanaan pembelajaran yang dibuat guru 
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memperoleh nilai 72,5% (Baik)  dan keterlaksanaan model Inkuiri 

Terbimbing memperoleh nilai 70% (Baik). Pada siklus II perencanaan 

pembelajaran yang dibuat guru memperoleh nilai 83,12% (Sangat Baik) dan 

keterlaksanaan model Inkuiri Terbimbing memperoleh nilai 86% (Sangat 

Baik).  

3. Hasil belajar siswa dengan menggunakan model Inkuiri Terbimbing dalam 

materi Cahaya dan Sifat-sifatnya di kelas V Sekolah Dasar mengalami 

peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa ditandai dengan meningkatnya 

nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh melalui observasi untuk 

aspek afektif dan psikomotor, serta melalui tes untuk aspek kognitif, yaitu 

pada siklus I, hasil belajar siswa dalam aspek kogitif memperoleh nilai pretest 

sebesar 48% dan postest sebesar 66,4% dengan rata-rata selisih nilai pretest-

postest sebesar 18% , dalam aspek afektif memperoleh nilai 70% (Baik), dan 

aspek psikomotor memperoleh nilai 60% (Baik). Pada siklus II, hasil belajar 

siswa dalam aspek kogitif memperoleh nilai pretest sebesar 53% dan postest 

sebesar 80,8% dengan rata-rata selisih nilai pretest-postest sebesar 27,6%, 

dalam aspek afektif memperoleh nilai 96,6% (Sangat Baik), dan aspek 

psikomotor memperoleh nilai 93,3% (Sangat Baik). 

B. Saran 

1. Penggunaan model Inkuiri Terbimbing khususnya dalam pembelajaran IPA 

dapat dijadikan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan dalam 

pembelajaran, salah satunya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Dalam menggunakan model Inkuiri Terbimbing, guru harus memiliki 

kemampuan dalam membimbing siswa secara keseluruhan. 

3. Agar penelitian ini berkembang, ada baiknya jika penelitian ini dilakukan 

lebih lanjut dan lebih luas lagi. 

 

 

 


