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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil tindakan dan analisis data dalam penerapan 

pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing dengan LKS pada Mata Pelajaran 

Konstruksi Bangunan di SMK Negeri 6 Bandung, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran dari siklus 1 hingga siklus 3 dipaparkan sebagai 

berikut: 

a. Siklus 1 persentase penerapan model pembelajaran berbasis inkuiri 

sebesar 70% yang termasuk dalam kategori terlaksana dengan baik. 

Persentase aktivitas guru sebesar 76,56% yang termasuk dalam 

kategori baik. Sedangkan persentase aktivitas siswa sebesar 81,25% 

yang termasuk dalam kategori baik. 

b. Siklus 2 persentase penerapan model pembelajaran berbasis inkuiri 

sebesar 80% yang termasuk dalam kategori telaksana dengan baik. 

Persentase aktivitas guru sebesar 79,68% yang termasuk dalam 

kategori baik. Sedangkan persentase aktivitas siswa sebesar 84,37% 

yang termasuk dalam kategori baik. 

c. Siklus 3 persentase penerapan model pembelajaran berbasis inkuiri 

sebesar 90% yang termasuk dalam kategori terlaksana dengan sangat 

baik. Persentase aktivitas guru sebesar 82,81% yang termasuk dalam 

kategori baik. Sedangkan persentase aktivitas siswa sebesar 90,62% 

yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

2. Hasil belajar siswa dari siklus 1 hingga siklus 3 dipaparkan sebagai 

berikut: 

a. Siklus 1 persentase siswa yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah 

kognitif sebesar 58,62% dengan jumlah 17 siswa, sedangkan 12 siswa 

mendapatkan nilai tidak tuntas. Nilai rata-rata kelas berada pada 

angka 67,93 yang termasuk dalam kategori cukup. Persentase siswa 
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yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah psikomotorik sebesar 

75,86% dengan jumlah 22 siswa, sedangkan 7 siswa mendapatkan 

nilai tidak tuntas. Nilai rata-rata kelas berada pada angka 77,52 yang 

termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase siswa yang 

mendapatkan nilai tuntas pada ranah afektif sebesar 72,41%  dengan 

jumlah 21 siswa, sedangkan 8 siswa mendapatkan nilai tidak tuntas. 

Nilai rata-rata kelas berada pada angka 2,65 yang termasuk dalam 

kategori baik.  

b. Siklus 2 persentase siswa yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah 

kognitif sebesar 76,86% dengan jumlah 22 siswa, sedangkan 7 siswa 

mendapatkan nilai tidak tuntas. Nilai rata-rata kelas berada pada 

angka 78,75 yang termasuk dalam kategori baik. Persentase siswa 

yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah psikomotorik sebesar 

89,65% dengan jumlah 26 siswa, sedangkan 3 siswa mendapatkan 

nilai tidak tuntas. Nilai rata-rata kelas berada pada angka 80,33 yang 

termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase siswa yang 

mendapatkan nilai tuntas pada ranah afektif sebesar 79,3% dengan 

jumlah 23 siswa, sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai tidak tuntas. 

Nilai rata-rata kelas berada pada angka 2,71 yang termasuk dalam 

kategori baik. 

c. Siklus 3 persentase siswa yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah 

kognitif sebesar 86,2% dengan jumlah 25 siswa, sedangkan 4 siswa 

mendapatkan nilai tidak tuntas. Nilai rata-rata kelas berada pada 

angka 86,1 yang termasuk dalam kategori baik. Persentase siswa yang 

mendapatkan nilai tuntas pada ranah psikomotorik sebesar 93,1% 

dengan jumlah 27 siswa, sedangkan 2 siswa mendapatkan nilai tidak 

tuntas. Nilai rata-rata kelas berada pada angka 83,88 yang termasuk 

dalam kategori baik. Sedangkan persentase siswa yang mendapatkan 

nilai tuntas pada ranah afektif sebesar 96,55% dengan jumlah 28 

siswa, sedangkan 1 siswa mendapatkan nilai tidak tuntas. Nilai rata-

rata kelas berada pada angka 3,06 yang termasuk dalam kategori baik.  
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3. Peningkatan hasil belajar pada siklus 2 dan siklus 3 dipaparkan sebagai 

berikut:  

a. Siklus 2 persentase peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

tuntas pada ranah kognitif sebesar 18,24% dan nilai rata-rata kelas 

meningkat sebesar 10,82. Persentase jumlah siswa yang mendapatkan 

nilai tuntas pada ranah psikomotorik sebesar 13,79% dan nilai rata-

rata kelas meningkat sebesar 2,81. Sedangkan persentase jumlah siswa 

yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah afektif sebesar 6,89% dan 

nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 0,06. 

b. Siklus 3 persentase peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

tuntas pada ranah kognitif sebesar 9,34% dan nilai rata-rata kelas 

menigkat sebesar 7,35. Persentase jumlah siswa yang mendapatkan 

nilai tuntas pada ranah psikomotorik sebesar 3,45% dan nilai rata-rata 

kelas meningkat sebesar 3,55. Sedangkan persentase jumlah siswa 

yang mendapatkan nilai tuntas pada ranah afektif sebesar 17,25% dan 

nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 0,35. 

Dari data hasil belajar siswa kelas X TGB 2 yang dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri dengan LKS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan. 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada penelitian ini maka 

didapatkan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Mampu memahami model pembelajaran berbasis inkuiri sehingga 

siswa mampu menentukan rumusan masalah serta hipotesis guna 

menerapkan model pembelajaran berbasis inkuiri bebas pada tingkat 

kelas selanjutnya. 

b. Menghilangkan kebiasaan mencontek atau bekerjasama saat 

mengerjakan soal kognitif, sehingga guru dapat mengetahui 

kemampuan kognitif siswa dan menentukan solusi untuk 

permasalahan kognitif yang terjadi pada siswa. 
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c. Menjaga motivasi belajar dan kondisi fisik, sehingga hasil belajar 

mengalami peningkatan, serta dapat memanfaatkan waktu dengan 

efisien dalam melakukan eksperimen dan menganalisis data pada 

model pembelajaran berbasis inkuiri. 

d. Siswa slow learner lebih sering untuk mengualang materi pelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik. 

2. Bagi Guru 

a. Menerapkan model pembelajaran berbasis inkuri dengan cara siswa 

melaksanakan percobaan atau pengamatan langsung dalam proses 

pembelajaran di sekolah untuk menghilangkan kejenuhan siswa dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 

b. Menentukan lokasi siswa saat melaksanakan pengamatan atau 

eksperimen saat menerapkan model pembelajaran berbasis inkuiri 

sehingga memudahkan dalam memantau kegiatan siswa. Kegiatan 

pengamatan juga dapat dilakukan dengan memabagi siswa dalam dua 

kelompok besar dan dibimbing oleh kedua  guru mata pelajaran. 

c. Mempertimbangkan jumlah hipotesis saat menerapkan model 

pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing. Jumlah hipotesis harus 

disesuaikan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan siswa dalam 

melakukan pengamatan atau eksperimen dalam membuktikan 

hipotesis. 

d. Memberikan perhatian lebih kepada siswa slow learner agar siswa 

selalu mengulang-ulang materi pelajaran untuk mendapatkan nilai 

dalam kriteria tuntas dan melaksankan remedial untuk siswa yang 

belum mendapatkan nilai dalam kriteria tuntas. 

3. Bagi SMK Negeri 6 Bandung 

a. Menyedikan ruang/bengkel kerja untuk jurusan teknik gambar 

bangunan sehingga siswa mudah dipantau guru saat melakukan 

pengamatan atau eksperiman dan proses pembelajaran berbasis inkuri 

dapat dilaksanakan meskipun cuaca tidak mendukung.  
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b. Menyediakan anggaran untuk membeli alat dan bahan yang 

diperlukan siswa untuk praktik atau melaksankan eksperimen yang 

diperlukan dalam penerapan pembelajaran berbasis inkuiri. 

4. Bagi Peneliti yang akan Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

a. Memperkenalkan model pembelajaran berbasis inkuiri kepada objek 

penelitian sebelum melaksankan penelitian. Dengan demikian siswa 

sudah memahami tahapan-tahapan yang harus dikerjakan pada saat 

awal proses pembelajaran berbasis inkuiri diterakan sehingga 

berdapak pada besarnya persentase ketercapian pembelajaran berbasis 

inkuiri. 

b. Memperhatikan kesiapan dan kondisi fisik objek penelitian sebelum 

melaksankan penelitian, sehingga tidak mengganggu keativan siswa 

saat melaksanakan pembelajaran berbasis inkuiri yang memerlukan 

banyak energi untuk eksperimen dan menganlisis data. 

c. Menggunakan media lain selain LKS yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan informasi guna mempermudah 

penerapan pembelajaran berbasis inkuiri dan lebih meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 

 

 

  

 


