
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan penelitian pengembangan ini adalah telah dikembangkan sintaks

model pembelajaran fisika berbasis inkuiri pada konsep kinematika gerak

lurus yang dapat melatih kemampuan ilmiah siswa. Berikut adalah sintaks

yang dihasilkan dari penelitian ini.

1. Observasi untuk menyajikan masalah

Dalam tahap ini guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena

agar siswa menemukan masalah.

2. Merumuskan masalah

Dalam tahap ini guru membimbing siswa merumuskan masalah

penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikan.

3. Mengajukan hipotesis

Dalam tahap ini guru membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis

terhadap masalah yang telah dirumuskan.

4. Merencanakan pemecahan masalah (melalui eksperimen atau cara lain)
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Dalam tahap ini guru membimbing siswa untuk merencanakan

pemecahan masalah, membantu menyiapkan alat dan bahan yang

diperlukan dan menyusun prosedur kerja yang tepat.

5. Melaksanakan eksperimen atau cara pemecahan masalah yang lain.

Dalam tahap ini selama siswa bekerja, guru membimbing dan

memfasilitasi dengan menyediakan media atau alat dan bahan yang

diperlukan siswa. Disini kemampuan ilmiah siswa dinilai dari proses

dan hasil yang siswa kerjakan.

6. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data

Dalam tahap ini guru membantu siswa melakukan pengamatan

tentang hal-hal yang penting dan membantu mengumpulkan dan

mengorganisasikan.

7. Analisis data

Dalam tahap ini guru membantu siswa menganalisis data supaya

menemukan suatu konsep. Seperti dalam materi kecepatan, siswa

menganalisis keterkaitan jarak, selang waktu dan kecepatan dengan

cara melakukan pengamatan dan atau menggunakan media yang

disajikan oleh guru.

8. Penarikan kesimpulan dan penemuan

Dalam tahap ini guru membimbing siswa membuat kesimpulan

dengan mengaitkan hipotesis yang sebelumnya dibuat oleh siswa itu

sendiri. Didalam kesimpulan yang disusun terdapat pembuktian

apakah hipotesis yang sebelumnya dibuat oleh siswa itu sendiri

terbukti atau tidak.
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Sintaks di atas telah teruji pada penelitian ini dengan nilai 3,57 yang

termasuk dalam kategori sangat menarik, nilai 3,55 yang termasuk dalam

kategori sangat mudah digunakan, nilai 3,33 yang termasuk dalam kategori

sangat bermanfaat dan dinyatakan efektif digunakan berdasarkan

perolehan persentase keterlaksanaan sintaks serta kemampuan ilmiah

siswa pada uji kelompok terhadap siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1

Punggur Tahun 2012/2013.

B. Saran

Saran penelitian pengembangan ini adalah:

1) Guru hendaknya mengembangkan eksperimen-eksperimen pada

sintaks model pembelajaran fisika berbasis inkuiri untuk melatih

kemampuan ilmiah siswa untuk materi yang sesuai.

2) Guru atau peneliti yang hendak menggunakan sintaks model

pembelajaran berbasis inkuiri pada konsep kinematika gerak lurus ini

hendaknya mengembangkan pada materi-materi yang lain.


