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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data terhadap data hasil penelitian 

yang telah dilakukan di salah satu SMA Negeri di Kota Bandung pada kelas X MIA 

mengenai pengaruh metode inkuiri terbimbing pada materi Animalia sub Vertebrata 

untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa SMA, diperoleh kesimpulan 

pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing ini tidak dapat meningkatkan 

penguasaan konsep. Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil pretest dan posttest 

penguasaan konsep siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain dari hasil 

pretest dan posttest, dilihat juga dari nilai N-Gain dan analisis setiap jenjang kognitif 

C1, C2, dan C3.  

Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode yang berbeda, 

rata-rata nilai posttest penguasaan konsep siswa pada kedua kelas mengalami 

peningkatan, dan nilai posttest penguasaan konsep siswa pada siswa kelas eksperimen 

juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai posttest penguasaan konsep siswa pada 

kelas kontrol, tetapi capaian N-Gain nya lebih rendah dari kelas kontrol.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

disampaikan peneliti, diantaranya: 

1. Ketika menerapkan pembelajaran dengan menggunakan inkuiri terbimbing 

terdapat fase-fase yang harus dilalui dalam proses pembelajarannya, agar 

penerapan pembelajaran lebih baik lagi maka sebaiknya ditambahkan lagi dalam 

pertemuan pembelajarannya.  

2. Dalam menerapkan pembelajaran dengan inkuiri terbimbing, karena jarang 

dilakukan di sekolah, maka sebaiknya diberikan pembiasaan terlebih dahulu oleh 

guru yang bersangkutan, sehingga dapat dilihat pengaruh pembelajarannya.  
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3. Guru yang akan memberikan pengajaran dengan menggunakan pembelajaran 

praktikum berbasis inkuiri terbimbing harus diberikan pembekalan dan pelatihan 

terlebih dahulu, karena tidak semua guru pernah mengalami atau melakukan 

kegiatan inkuiri terbimbing. 

4. Pemberian soal pretest sebaiknya dilakukan pada pertemuan sebelum proses 

pembelajaran dilakukan, begitu juga soal posttest dilakukan setelah pertemuan 

proses pembelajaran dilakukan. Hal ini disarankan agar waktu pengerjaan soal 

pretest dan posttest lebih lama sehingga nilai yang diperoleh siswa dapat lebih 

maksimal lagi. 

5. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, sebaiknya guru mengecek kelengkapan 

alat dan bahan di laboratorium sekolah yang akan digunakan, sehingga pada saat 

pembelajaran dimulai siswa tidak kebingungan dalam mengambil alat dan bahan 

yang diperlukan.  

6. Guru mengecek keadaan siswa pada saat melakukan pretest dan posttest agar 

tidak saling bekerja sama, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada hasil 

perolehan nilai pretest dan posttest siswa.  

7. Penggunaan inkuiri terbimbing memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga 

diperlukan waktu belajar yang lebih lama dalam proses pembelajarannya agar 

didapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. 

8. Guru harus mampu menjadi fasilitator dan motivator yang lebih baik, karena 

siswa akan mengalami banyak kesulitan dalam proses dalam pembelajaran 

praktikum inkuiri terbimbing.  

9. Perlu mengkaji lebih dalam antara model inkuiri terbimbing dengan kemampuan 

kognitif siswa.  

10. Pelaksanaan praktikum dengan inkuiri terbimbing ini harus didahului dengan 

penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa, agar siswa dapat 

lebih jelas dalam proses pengerjaannya.  

11. Instrumen yang digunakan ditambah dari segi jenjang kognitifnya dari C1 sampai 

C6 agar dapat mengukur kegiatan praktikum inkuiri terbimbing. 


