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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menerapkan metode inkuiri berdampak positif 

terhadap aktivitas belajar siswa dimana siswa menjadi lebih aktif dalam 

proses pembelajaran karena dengan menemukan sendiri dan pengalaman 

langsung yang dilakukan siswa berpengaruh besar terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran pada setiap siklusnya. Pada siklus 1 persentase rata-

rata aktivitas On task (kegiatan yang diinginkan) mencapai 55,14%. 

Kemudian meningkat menjadi 67,13 %. Dan selanjutnya pada siklus 3 

meningkat menjadi 73,32 %. 

2. Pembelajaran dengan menerapkan metode inkuiri mampu membuat guru 

lebih kreatif dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Selain itu guru juga bisa berperan sebagai failitator yang senantiasa 

memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi pengalamannya dan 

menemukan pengalaman belajarnya sendiri, serta guru mampu menjadi 

motivator yang mampu memotivasi siswa dalam mencari dan menemukan 

sendiri pengalaman belajar, bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 
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Pada siklus 1 persentase kinerja guru mencapai rata-rata  71,74 %. Pada 

siklus 2 meningkat menjadi 77,50 % dan pada siklus 3 juga menalami 

peningkatan menjadi 89,99 %. 

3. Penerapan metode inkuiri dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini terbukti terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa dalam tiap siklusnya. Pada siklus 1, terdapat 19 siswa atau 54,28 % 

kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 25 siswa atau 71,42 % dan 

pada siklus 3 terdapat sebanyak 29 siswa atau 87,87 %. Dari hasil tersebut 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menerapkan 

metode inkuiri mengalami peningkatan hasil belajar yang sangat baik. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan: 

1. Bagi siswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti berbagai metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru, sehingga pembelajaran yang diharapkan dapat 

tercapai. 

2. Bagi Guru  

Guru diharapkan dapat mencoba untuk menerapkan metode inkuiri 

khususnya pada mata pelajaran IPS dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah  

Sekolah diharapkan dapat menjadikan metode inkuiri sebagai salah satu 

alternatif metode pembelajaran  guna untuk meningkatkan aktivitas dan 
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hasil belajar siswa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di SD Negeri 8 Metro Timur. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melaksanakan penelitian lebih 

lanjut tentang pembelajaran IPS melalui penerapan metode inkuiri dengan 

kajian materi dan karakteristik yang berbeda dalam upaya untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 


