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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, pada bab terakhir laporan hasil penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan dan saran bagi pembaca atau peneliti berikutnya. 

 

A. Kesimpulan 

Implementasi model based inquiry menggunakan multi representasi dalam 

penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan memahami dan keterampilan 

argumentasi siswa SMA pada materi listrik dinamis. Adapun beberapa hal yang 

dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: 

1. Model Based Inquiry menggunakan multi representasi secara signifikan dapat 

meningkatkan kemampuan memahami siswa pada materi listrik dinamis 

dibandingkan dengan pembelajaran model based inquiry tanpa menggunakan 

multi representasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai N-gain kelas eksperimen 

yang menerapkan  model based inquiry menggunakan multi representasi 

sebesar 0,50 dan untuk kelas kontrol yang menerapkan model based inquiry 

tanpa menggunakan multi representasi sebesar 0,32.  

2. Model Based Inquiry menggunakan multi representasi secara signifikan dapat 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada materi listrik dinamis 

dibandingkan dengan pembelajaran model based inquiry tanpa menggunakan 

multi representasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai N-gain kelas eksperimen 

yang menerapkan  model based inquiry menggunakan multi representasi 

sebesar 0,42 dan untuk kelas kontrol yang menerapkan model based inquiry 

tanpa menggunakan multi representasi sebesar 0,36.  

3. Siswa memberikan tanggapan positif (Setuju) terhadap pembelajaran model 

based inquiry menggunakan multi representasi pada materi listrik dinamis. 

Artinya, model pembelajaran ini dalam memperkuat kemampuan memahami, 

keterampilan argumentasis siswa, serta memotivasi siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang 

dapat diberikan peneliti berkenaan dengan penerapan Model Based Inquiry 

menggunakan multi representasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan tahap pembelajaran kedua pada model based inquiry yaitu 

organizing what we know and what we want to know (mengorganisir apa 

yang kita ketahui dan apa yang kita ingin tahu), diharapkan penelitian 

selanjutnya harus lebih melatihkan dalam pembuatan model awal siswa agar 

pembenaran yang dilakukan saat memperbaiki model awal lebih tepat. 

2. Sebagian siswa telah memiliki kemampuan menerapkan setelah 

menggunakan pembelajaran ini, artinya penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengukur kemampuan menerapkan siswa menggunakan model based 

inquiry  menggunakan multi representasi. 

3. Pengkondisian siswa ketika berdiskusi antar kelompok harus lebih terbimbing 

oleh guru, sehingga seluruh siswa terlibat aktif berdiskusi selama 

pembelajaran. 

4. Pelaksanaan tahap pembelajaran kelima pada model based inquiry yaitu 

constructing argument (mengkonstruk argumentasi), diharapkan penelitian 

selanjutnya siswa dilatih untuk membuat dukungan hasil eksperimen yang 

tepat, sehingga argumen yang dibuat memenuhi semua komponen 

argumentasi. 


