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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran dengan 

metode Guided Inquiry adalah sebesar 63% yang dikategorikan 

berkemampuan kritis cukup sedangkan kemampuan berpikir kritis setelah 

pembelajaran dikategorikan baik dengan persentase sebesar 88,6% dengan 

rata-rata indeks gain 0,71 yang termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan 

indikator kemampuan berpikir kritis setelah pembelajaran yaitu indikator 

memberikan penjesalan sederhana dengan rata-rata persentase 85% kategori 

baik, membangun keterampilan dasar 88% kategori baik, menyimpukan 86% 

kategori baik, membuat penjelasan lanjutan 85% kategori baik dan indikator 

terbesar mengatur strategi dan taktik dengan rata-rata persentase 92% dengan 

kategori sangat baik. Selain itu,  sintaks pembelajaran Guided Inquiry 

terlaksana dengan baik karena 10 dari 12 poin tahapan pembelajaran Guided 

Inquiry atau sekitar 83% dilaksanakan dengan baik.  Adapun menurut hasil 

penjaringan angket, 100% siswa setuju jika pada pembelajaran Guided Inquiry 

sangat memotivasi siswa untuk belajar. 

B. Saran  

Berdasarkan kendala dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh 

peneliti ini, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Untuk memudahkan dalam dalam pembelajaran siswa seharusnya 

sudah  lebih siap untuk menerima pelajaran di sekolah dan sudah 

mengetahui informasi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan 

dengan banyak membaca, melihat maupun mencari, sehingga sangat 
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memudahkan guru menyampaikan pelajaran agar tercipta kondisi 

pembelajaran yang kondusif 

2. Bagi guru (pendidik) 

Guru hendaknya tidak hanya menggunakan metode ceramah lagi 

dalam pembelajaran. Guru sebaiknya menggunakan metode pembelajaran 

yang berpusat dan banyak mengaktifkan siswa dalam bicara dan bertindak 

dalam pembelajaran. Metode pembelajaran Guided Inquiry sangat 

diajukan untuk melatih kemampuan berpikir itis siswa. 

3. Bagi peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan  menggunakan Guided Inquiry, 

sebaiknya lebih memperhatikan proses yang terjdi selama pembelajaran 

karena pada penelitian ini masih banyak prosedur yang tidak sesuai 

dengan Rencana Pembelajaran. 

 

 

 

 


