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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian tindakan kelas yang 

telah dilakukan oleh peneliti pada desain pembelajaran konsep bunyi 

berbasis model pembelajaran inkuiri terbimbing, maka berikut ini adalah 

beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan penelitian mulai dari siklus I 

sampai dengan siklus II: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru mitra 

terhadap pelaksanaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas 

guru pada saat melaksanakaan kegiatan belajar mengajar dengan 

menerapkan lesson design mengalami peningkatan mulai dari siklus I 

hingga siklus II. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata aktivitas 

guru mulai dari siklus I sampai dengan siklus II, pada siklus I nilai 

rata-rata aktivitas guru adalah 2,3 dengan presentase 59% dengan 

kategori rendah, pada siklus II nilai rata-rata aktivitas guru adalah 3,3 

dengan presentase  84,3 % dengan kategori baik. Dalam hal ini guru 

dapat memperbaiki proses kegiatan mengajar yang terjadi dikelas pada 

proses selanjutnya berdasarkan lesson design yang dirancangnya. 

2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model inkuiri terbimbing mengalami peningkatan dengan baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari teratasinya hambatan belajar siswa dan 

meningkatnya hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II. 

Pada pra siklus nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 55,5 dengan 

presentase 40 % dan masuk dalam kategori rendah , pada siklus I nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh adalah 67,8 dengan presentase 66,6% 

dan masuk dalam kategori kurang, dan pada siklus II nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh adalah 83,8 dengan presentase 83,3% dan masuk 
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dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukan bahwa hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan pada desain pembelajaran IPA konsep 

bunyi dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

Maka berdasarkan uraian tersebut dapat disimpukan bahwa 

penelitian desain pembelajaran konsep bunyi berbasis model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berdasarkan analisis kesulitan belajar 

siswa telah berhasil. Hal tersebut terbukti dengan teratasinya 

hambatan belajar yang dialami oleh siswa sehingga skor hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan serta terlaksananya langkah-langkah 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan baik sehingga 

menjadikan siswa berfikir aktif, berani mengungkapkan pendapat, 

bekerja sama dengan teman, serta dapat menemukan sendiri konsep 

materi tertentu.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan selama penelitian pada desain 

pembelajaran konsep bunyi berbasi model inkuiri terbimbing berdasarkan 

analisis kesulitan belajar siswa kelas IV SDN Ranca Tales Kecamatan 

Taktakan Kota Serang, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya guru mempersiapkannya 

dengan maksimal, sebelum kegiatan belajar mengajar dapat 

dilakukan dengan membuat chapter designdan lesson design 

berdasarkan analisis kesulitan belajar siswa. Guru sebaiknya dapat 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengenali konsepsi 

awal yang dilikiki oleh siswa dan melakukan apersepsi 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan / media yang tepat sehingga 

dapat menarik perhatian siswa. 
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b. Untuk menemukan konsep suatu materi tertentu guru sebaiknya 

melakukan percobaan dengan menggunakan benda-benda yang 

kongkrit karena tahap perkembangan kognitif siswa SD berada 

pada tahap operasional konkrit. Melalui sosialisasi yang ditujukan 

untuk para pendidik dalam kegiatan KKG, diharapkan para guru 

dapat memahami betul dan mampu menerapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing di dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing khususnya 

pada konsep bunyi. 

b. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan 

melakukan kegiatan percobaan untuk mengetahui konsep suatu 

materi tertentu berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya, 

serta siswa dapat belajar secara aktif dan bekerjasama dalam 

diskusi kelompok 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dikarenakan dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, 

diantaranya adalah analisis lerning obstacle hanya membahas 

menganai getaran, kuat lemah, dan tinggi rendah bunyi saja serta 

penelitian hanya dilaksanakan 2 siklus saja. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan diskusi dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan pada masa yang 

akan datang agar lebih baik lagi. 

 


