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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan menerapkan model inkuiri terbimbing untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa pada pelajaran IPA dan hasil peningkatan pemahaman konsep siswa 

pada pelajaran IPA dengan menerapkan model inkuiri terbimbing yang telah 

dilaksanakan di salah satu SD Negeri di Kecamatan Sukasari Kota Bandung, 

maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini. 

1. Penerapan model inkuiri terbimbing di kelas IVA dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dalam pelajaran IPA. Dalam menerapkan model 

inkuiri terbimbing, guru telah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan 

model inkuiri terbimbing yaitu tahap orientasi yaitu guru membina suasana 

dan iklim pembelajaran dengan mengkondisikan siswa agar siap untuk 

belajar, tahap kedua merumuskan masalah yaitu mengarahkan siswa pada 

masalah yang akan diteliti, tahap ketiga merumuskan hipotesis, tahap 

keempat mengumpulkan data melalui percobaan, tahap kelima menguji 

hipotesis berdasarkan hipotesis yang dibuat sebelumnya dan tahap keenam 

merumuskan kesimpulan. Begitupun dengan aktivitas siswa, mengalami 

peningkatan setiap siklusnya, siswa lebih antusias dan aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran, serta siswa terlibat langsung dalam mencari dan 

menemukan konsep yang sedang dipelajarinya. 

2. Pemahaman konsep siswa kelas IVA meningkat setelah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model inkuiri terbimbing. Hal ini terlihat 

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

siklus, siklus I dan siklus II. Dari data awal pra siklus, rata-rata yang 

diperoleh hanya sebesar 54,6 dan ketuntasan belajar siswa hanya 35,7%. 

Setelah dilaksanakan siklus pertama, dengan aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran yang mencapai 90%, rata-rata kelas dari tes pemahaman konsep 

siswa meningkat menjadi 71 dengan ketuntasan belajar mencapai 57,14% dari 

28 siswa yang mengikuti tes. Pada siklus berikutnya dengan perubahan 
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kegiatan pembelajaran yang lebih baik dengan ketercapaian aktivitas guru dan 

siswa sebesar 100%, rata-rata kelas dari tes pemahaman konsep meningkat 

menjadi 75 dengan ketuntasan belajar menjadi 80%. Indikator pemahaman 

konsep yang dinilai pada penelitian ini yaitu menafsirkan, 

mengklasifikasikan, memberi contoh, membandingkan, menjelasakan, 

meringkas dan menarik kesimpulan. Hal ini menunjukkan pembelajaran IPA 

dengan menerapkan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada materi energi bunyi. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis penerapan dan peningkatan pemahaman konsep 

siswa pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, penerapan model inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa serta dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA. Oleh karena 

itu, agar proses pembelajaran menerapkan model inkuiri terbimbing dapat berjalan 

dengan baik sesuai yang diharapkan, maka dari itu peneliti mengajukan beberapa 

rekomendasi yang berdasarkan temuan-temuan selama penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Dalam menerapkan model inkuiri terbimbing harus memperhatikan beberapa 

hal, antara lain sebagai berikut: 

a. Penerapan model inkuiri terbimbing ini dapat dijadikan model alternatif 

dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa. Model ini dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena siswa terlibat langsung 

dalam mencari dan menemukan konsep yang sedang dipelajarinya serta 

pembelajaran menjadi berpusat pada siswa.  

b. Guru perlu memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa dalam 

melaksanakan setiap tahapan inkuiri terbimbing selama kegiatan 

pembelajaran. Terutama bagi siswa sekolah dasar, khususnya siswa yang 

belum memiliki pengalaman mengenai pembelajaran berbasis inkuiri 

terbimbing. 
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c. Dalam model inkuiri terbimbing, lebih banyak menekankan aktivitas 

siswa sehingga guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, 

khususnya pada saat melakukan percobaan untuk mengumpulkan data 

dan menguji hipotesis yang telah dibuat oleh siswa. 

d. Perlunya pengalokasian waktu yang tepat dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga setiap tahapan dalam inkuiri terbimbing dapat terlaksana 

dengan maksimal. 

e. Perlunya memotivasi siswa agar aktif dalam berdiskusi dan berani 

menyampaikan pendapatnya selama melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing sangat membantu dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran terutama mata pelajaran IPA 

karena penerapan model ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman 

konsep siswa dan aktivitas belajar siswa. Harapannya sekolah dapat memfasilitasi 

dan mengarahkan guru pada model pembelajaran yang bersifat student centered 

salah satunya melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain untuk dicobakan 

kembali pada siswa, kelas, materi maupun mata pelajaran yang berbeda sehingga 

penelitian ini dapat dijadikan perbandingan guna meningkatkan hasil penelitian 

selanjutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi peneliti yang akan 

menerapkan model inkuiri terbimbing untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa, hal yang perlu diperhatikan adalah skenario pembelajaran, pembagian 

kelompok siswa, kesiapan guru dalam menerapkan model ini, serta proses diskusi 

dan penarikan kesimpulan. 

 

 


