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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian dengan penerapan metode inkuiri 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam menentukan sifat benda cair di 

kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan sebagai berikut 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan dengan membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang ditentukan berdasarkan penerapan langkah-langkah 

metode inkuiri untuk menentukan sifat benda cair. Tahapan berikutnya adalah 

membuat LKS yang disesuaikan dengan proses pengamatan terhadap penentuan 

sifat benda cair, menentukan media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pengamatan dan membuat alat evaluasi pembelajaran dalam bentuk soal isian 

yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. 

Adapun data yang dihasilkan tahap perencanaan ini pada siklus I, II dan III 

jumlah indikator penilaian yang dicapai adalah 12 dengan persentase sebesar 

100% pencapaian indikator penilaian. Dari jumlah dan persentase yang dicapai 

maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada tahap perencanaan siklus III 

target telah tercapai dan proses penelitian diberhentikan pada siklus ke III. 

2. Kinerja Guru Tahap Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan metode 

eksperimen pada materi menentukan faktor yang mempengaruhi gaya. Adapun 

proses pembelajarannya diawali dengan tahap pertama yaitu orientasi yaitu 

dengan memberikan pemahaman awal kepada siswa mengenai sifat benda cair 

yang sering siswa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kedua yaitu 

merumuskan masalah, dilakukan dengan menentukan bahan kajian dalam bentuk 

kalimat tanya. Tahap ketiga yaitu menentukan hipotesis, dilakukan dengan 

menentukan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Tahap ke empat yaitu 

mengumpulkan data penguat hipotesis, dilakukan dengan melakukan pengamatan 
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terhadap media pembelajaran untuk menentukan sifat benda cair. Tahap kelima 

yaitu menguji hipotesis, dilakukan dengan menjelaskan hasil kerja kelompok 

mengenai sifat benda cair dalam diskusi kelas, dan tahap keenam yaitu 

menentukan kesimpulan, dilakukan dengan menentukan kesimpulan akhir 

mengenai sifta benda cair berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelas. Dari 

adanya penerapan metode inkuiri tersebut maka kinerja guru dalam proses 

pembelajaran mengalami peningkatan khususnya dalam melakukan variasi 

pembelajaran dan menyajikan pembelajaran yang lebih efektif dan menunjang 

terhadap kreatifitas siswa. Proses ini dilakukan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswa mengenai sifat benda cair. Data yang dihasilkan pada siklus I 78% 

pencapaian indikator penilaian, siklus II 92% pencapaian indikator penilaian dan 

siklus III 98% pencapaian indikator penilaian, target telah tercapai dan penelitian 

diberhentikan pada siklus III. 

3. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dinilai berdasarkan tingkat partisipasi siswa pada proses 

pengamatan dan komunikasi siswa pada proses pengamatan, dari aktivitas siswa 

tersebut maka tingkat kreativitas dan keaktifan siswa pada proses pembelajaran 

lebih meningkat dibandingkan dengan aktivitas siswa sebelum penerapan tindakan 

yang lebih bersifat pasif. 

Paparan data proses aktivitas siswa pada siklus I mencapai 70% siswa dengan 

tafsiran baik, siklus II 85% tafsiran baik dan pada siklus III 95% tafsiran baik, dan 

untuk aktivitas siswa telah mencapai target yang ditentukan yaitu 90% siswa 

dengan tafsiran baik, sehingga dengan adanya pencapaian target pada tahap 

pelaksanaan, maka penelitian diberhentikan pada siklus III. 

4. Peningkatan Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan perolehan 

nilai hasil belajar pada data awal maupun pada setiap pelaksanaan siklus, yaitu 

siswa mampu untuk menuliskan sifat benda cair dengan benar, dari peningkatan 

hasil belajar siswa ini dapat membuktikan bahwa pemahaman siswa mengenai 

sifat benda cair meningkat. Data yang dihasilkan pada siklus I 70% siswa tuntas, 

siklus II 85% siswa tuntas dan siklus III 95% siswa tuntas, target telah tercapai 



 

96 

 

dan penelitian diberhentikan pada siklus III. peningkatan dari data awal ke siklus I 

30%, siklus I ke siklus II 15%, siklus II ke siklus III 10%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,maka ada beberapa saran yang 

dapat disampaikan dari hasil penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru Sekolah Dasar 

a. Guru dalam memberikan proses pembelajaran hendaknya menyajikan konsep 

pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa, sehingga pemahaman 

yang dimiliki oleh siswa lebih bermakna, artinya pemahaman yang dimiliki 

oleh siswa lebih bertahan lama dan dapat digunakan oleh siswa pada konsep 

permasalahan lain dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru dalam proses pembelajaran sebaiknya menempatkan dirinya tidak 

sebagai pusat pembelajaran akan tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai 

fasilitator bagi siswa untuk memberikan kesempatan bagi siswa dalam 

memahamai materi pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Dalam proses pembelajaran siswa hendaknya lebih berperan aktif. 

b. Dalam proses pengamatan, siswa hendaknya lebih tetiti dan bersikap hati-hati 

untuk menggunakan media pembelajaran sehingga proses pengamatan 

berjalan dengan baik dan aman. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dalam melakukan proses penelitian pembelajaran peneliti hendaknya terlebih 

dahulu menentukan karakteristik permasalahan selanjutnya menentukan 

tindakan perbaikan yang perlu disesuaikan dengan keberadaan sarana dan 

prasarana pendukung di sekolah masing-masing. 

b. Setelah proses pembelajaran sebaiknya peneliti tidak hanya menghentikan 

penelitian pada saat itu juga akan tetapi dilakukan pembiasaan penerapan 

tindkan dari berbagai permasalahan yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran. 
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4. Bagi Lembaga UPI 

Konsep dasar dan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai 

bentuk data perbandingan untuk mengembangkan konsep perkuliahan yang 

berkaitan dengan penelitian tindakan kelas dan pembaharuan pembelajaran.   

 


