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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Berdasarkan seluruh kegiatan penelitian mulai dari perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan pembelajaran, refleksi 

pembelajaran, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian mengenai 

penerapan model inkuiri terbimbing untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA 

materi pesawat sederhana, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dan 

rekomendasi yang terkait dengan penelitian ini.  

A. Simpulan  

 Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

siswa pada pembelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V SDN 1 

Cikidang dapat meningkat dengan menerapkan model inkuiri terbimbing. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa simpulan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Secara umum proses pembelajaran materi pesawat sederhana dengan 

menerapkan model inkuiri terbimbing berjalan dengan baik. Langkah 

pembelajaran dengan menggunakan inkuiri terbimbing ini yaitu tahap 

orientasi yaitu siswa dikondisikan untuk siap belajar, tahap kedua 

merumuskan masalah, tahap ketiga merumuskan hipotesis, tahap ke empat 

mengumpulkan data dan menguji hipotesis dan tahap kelima merumuskan 

kesimpulan. Pada siklus I aktivitas guru masih ada yang perlu diperbaiki 

seperti pengelolaan kelas dan kurangnya manegement waktu sehingga tahap 

mengorganisasi data dimana semua perwakilan kelompok mengemukakan 

hasil percobaannya di depan kelas  tidak terlaksana dengan baik, hanya ada 

dua kelompok yang mengemukakan hasil percobaannya. Pada siklus II 

tahapan inkuiri terlaksana dengan baik dan pengelolaan kelas sudah 

terlaksana dengan baik, begitupun pada siklus III aktivitas guru berjalan 

dengan lancar, semua tahapan terlaksana dengan baik dan pengeloaan kelas 
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semakin baik. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I menunjukkan masih 

ada beberapa siswa yang menghambat proses pembelajaran, seperti 

mengobrol, bercanda, dan bermain-main di dalam kelas. Pada siklus II siswa 

sudah mulai kondusif dan bisa diarahkan. Siswa mulai aktif dalam 

pembelajaran dan terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Pada siklus III 

siswa lebih kondusif dan lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa sudah 

terbiasa dengan penerapan model pembelajaran inkuiri ini.  

2. Pemahaman konsep siswa mengalami peneingkatan setelah mendapatkan 

pembelajaran dengan menerapkan model inkuiri terbimbing. Hal ini dapat 

terlihat dari rata-rata kelas dan ketuntasan belajar tes pemahaman konsep dari 

siklus I sampai siklus III. Hasil rata-rata kelas pada siklus I sebesar 59 dengan 

ketuntasan belajar sebesar 58%, rata-rata kelas pada siklus II sebesar 75 

dengan ketuntasan belajar sebesar 85%, dan rata-rata kelas pada siklus III 

sebesar 89 dengan ketuntasan belajar 100%.  Aspek pemahaman konsep yang 

dinilai pada penelitian ini yaitu menjelaskan, memberi contoh, 

mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. Penerapan model inkuiri terbimbing 

ini banyak memberikan pengalaman langsung pada siswa sehingga 

mempermudah pemahaman konsep siswa.  

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang 

diberikan sebagai berikut. 

1. Bagi guru SD, penerapan model inkuiri terbimbing bisa dijadikan model 

alternatif dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi 

pesawat sederhana. Dengan menerapkan model inkuiri terbimbing, guru dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa menjadi student center selain itu model 

inkuiri terbimbing ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Karena 

dengan menerapkan model ini siswa mengalami sendiri, mencari tahu sendiri 

konsep sehingga siswa lebih mudah memahami konsep.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penerapan model inkuiri terbimbing ini agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Selain dapat diterapkan pada materi pesawat sederhan, itu 

penelitian lain dapat mencoba menerapkan model inkuiri terbimbing ini pada 

pembelajaran IPA dengan materi yang berbeda. 

3. Bagi sekolah, kepala sekolah hendaknya secara rutin mengadakan kunjungan 

kelas untuk melihat perkembangan guru dalam menyajikan pembelajaran di 

kelas yang berpusat pada siswa, sehingga kelebihannya dapat dipertahankan 

dan kekurangannya dapat diperbaiki dan ditindaklanjuti. Selain itu kepala 

sekolah perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran siswa secara aktif di kelas.   

 

 

 

 

 

 

 

 


