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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Perbaikan pembelajaran mengenai upaya meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) SD dengan penerapan model inkuiri pada Struktur daun 

dan fungsinya di kelas IV SDN Nusa Indah Kecamatan Cipanas  Kabupaten 

Cianjur tahun ajaran 2012-2013 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat 

dilaksanakan dengan baik di SDN Nusa Indah Kecamatan Cipanas. Perbedaan 

RPP dalam metode ini terletak pada kegiatan inti yang menggunakan langkah-

langkah inkuiri yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan pada 

kegiatan penutup. 

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode inkuiri ini 

ternyata terbukti memberi pengaruh besar terhadap kegiatan siswa. Siswa 

menjadi aktif dalam kegiatan belajar diluar maupun didalam kelas. siswa juga 

dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan langkah-langkah yang harus 

diselesaikan dengan menggunakan metode inkuiri. Pada siklus pertama siswa 

masih dibimbing karena masih bingung dengan pembelajaran yang 

dilakukannya. Namun pada siklus ke II peningkatannya terlihat sangat 

signifikan karena guru hanya membimbing pada awal pembelajaran saja.  

3. Hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Nusa Indah Kecamatan Cipanas  - 

Cianjur meningkat. Pada siklus I, 61% siswa tuntas belajar dengan rata-rata 

kelas 7,3. Pada siklus II, 100% siswa tuntas belajar dengan rata-rata kelas 8,2, 

sudah mencapai KKM. Sehingga dengan demikian penggunaan metode inkuiri 

pada pembelajaran IPA ini bisa dikatakan berhasil jika dilihat dari hasil belajar 

siswa. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan pada Bab IV, serta 

kesimpulan mengenai penerapn model pembelajaran yang terkait dengan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan metode pemanfaatan 

inkuiri, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran IPA melalui metode inkuiri dapat  memberikan 

kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

pelajaran IPA terutama pada pokok bahasan Struktur daun dan fungsinya. 

Untuk itu para guru perlu mencoba untuk menggunakan model pembelajaran 

tersebut pada pokok bahasan lain dalam jenjang yang beragam. 

2. Peneliti harus dapat mengelola dan mengontrol kelas dengan baik selama 

pembelajaran berlangsung terutama pada saat proses siswa melakukan 

pengamatan langsung di luar kelas dan ketika diskusi berlangsung dikarenakan 

jika tidak mendapat bimbingan guru secara langsung sebagian siswa 

menggunakan waktu tersebut untuk aktifitas yang lain diluar tujuan 

pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


