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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN I Muara sebagai kelas 

eksperimen dan SDN II Muara sebagai kelas kontrol tentang pengaruh model 

inkuiri terhadap kemampuan berpikir kritis siswa khusus mata pelajaran IPA pada 

materi perubahan sifat benda siswa kelas V kecamatan Suranenggala pada tahun 

pelajaran 2012/2013 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran inkuiri 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Dengan mengambil taraf α = 5 % terdapat perbedaan rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan berdasarkan analisis terhadap 

skor gain pada kedua kelompok, peningkatan kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan peningkatan kelas kontrol sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

kelas kontrol. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis varian satu arah 

(one-way ANOVA) dengan α = 5 % yang menunjukkan rata-rata nilai tes akhir 

(postes) lebih baik daripada tes awal (pretes). Namun sub kelompok sedang 

mempunyai pengaruh lebih besar saat belajar dengan model inkuiri, 

dibandingkan kelompok tinggi dan rendah. 

3. Dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri membuat sikap siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran, baik ketika dalam kelompok atau perseorangan. 

4. Siswa memberikan respon yang baik terhadap penggunaan model inkuiri pada 

pembelajaran IPA untuk materi perubahan sifat benda. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis angket yang menunjukkan bahwa siswa memberikan respon 

yang kuat terhadap pernyataan-pernyataan positif  dan juga memberikan 



 

 

 

respon yang lemah terhadap pernyataan-pernyataan negatif mengenai 

penggunaan model pembelajaran inkuiri pada materi perubahan sifat benda.  

B. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis data hasil, penulis 

mempunyai saran sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran inkuiri sebaiknya dijadikan sebagai salah satu alternatif 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

2. Model pembelajaran inkuiri dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, 

karena model pembelajaran inkuiri dapat menumbuhkan sikap positif  bagi 

siswa, meningkatkan motivasi untuk aktif dan lebih giat belajar dalam 

memahami suatu konsep dalam IPA, meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapatnya dan mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan 

dengan berbagi dan saling tolong menolong. 

3. Mengingat siswa memberikan respon yang positif terhadap penggunaan 

model inkuiri dalam pembelajaran IPA pada materi perubahan sifat benda. 

Maka diharapkan kepada para guru dapat menggunakan pembelajaran inkuiri 

tidak hanya diterapkan pada materi perubahan sifat benda tetapi juga pada 

materi IPA yang lainnya. 

 


