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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai hasil dari penelitan dan pembahasan serta tinjauan pustaka seperti 

yang sudah dikemukakan pada bab terdahulu maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat 

dilaksanakan dengan baik di  kelas IV SDN Cicatang Kecamatan Cibinong 

Kabupaten Cianjur. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

metode inkuiri terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada tahapan 

eksplorasi siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan materi. Pada 

tahap elaborasi siswa memecahkan permasalahan dan melaporkannya. Pada 

tahap konfirmasi siswa menyimpulkan pembelajaran yang dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode inkuiri yang 

dilaksanakan di kelas IV SDN Cicatang mengalami peningkatan. Tahap 

eksplorasi yang dilaksankan pada siklus I siswa belum dapat melaksankan 

tugas dengan baik, sedangkan pada siklus II dan III menjadi lebih baik. Pada 

tahap elaborasi siklus I siswa belum ada yang berani untuk mengemukakan 

pendapat, pada siklus II siswa mulai berani mengemukakan pendapat dengan 

bimbingan guru, sedangkan pada siklus III siswa mengemukakan pendapat 

tanpa bimbingan guru. Pada tahap konfirmasi siklus I siswa belum dapat 

menyimpulkan materi pembelajaran, pada siklus II siswa dapat 

menyimpulkan pembelajaran dengan sederahana, sedangkan pada siklus III 

siswa sudah mampu menyimpulkan materi pembelajaran dengan baik.  

3. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah  pembelajaran IPA 

dilaksanakan dengan menggunakan metode inkuiri. Hal ini terbukti dengan 

perolehan nilai rata-rata pra siklus sebesar 60,7, siklus I sebesar 65,2, siklus II 

sebesar 70 dan siklus III sebesar 77. 
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B. Saran  

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan 

bahwa penggunaan metode inkuiri dalam proses pembelajaran khususnya di kelas 

IV sekolah dasar harus mendapatkan perhatian yang serius dengan memperhatikan 

berbagai faktor yang ada. Adapun saran-saran rinci yang peneliti kemukakan 

adalah sebagai berikut :  

1. Agar pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat meningkat, sebaiknya guru 

mengembangkan salah satu metode pembelajaran, diantara sekian banyak 

metode pembelajaran salah satunya yaitu metode inkuiri. 

2. Dalam pengembangan pelaksanaan metode inkuiri perlu tersedia berbagai 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. 

3. Bagi peneliti lain yang berminat mengembangkan metode pembelajaran 

inkuiri disarankan untuk meneliti pada materi-materi lain dan meneliti sejauh 

mana  tingkat hubungan sosial siswa dalam inkuiri dapat meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran dan pemahaman belajar siswa.  

 

 


