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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1.Simpulan 

Simpulan dari penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 5 SD YPK 

Syaloom Aduwey mata pelajaran IPA tentang tumbuhan hijau adalah sebagai 

berikut. 

Nilai rata-rata siswa pada saat test awal sebelum diberikan tindakan 

sebesar 58,57 dan dinyatakan masih belum berhasil belajar. Pada siklus I nilai 

rata-rata kelas meningkat menjadi 73,21 dengan tingkat ketercapaian test 

hasil belajar sebesar 71,42%. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas juga 

meningkat menjadi 80,35 dengan tingkat ketercapaian test hasil belajar 

sebesar 92,85%. 

Jadi, "Penerapan metode inkuiri ternyata dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA tentang tumbuhan hijau pada siswa kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey 

Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.” 

 

1.2.Saran 

Berdasarkan simpulan di atas ada beberapa hal yang perlu disampaikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai masukan dalam proses 

belajar mengajar: 

1.1.1 Bagi Siswa 

1) Siswa hendaknya berlatih menemukan sendiri jawaban sehingga 

tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari IPA. 

2) Siswa yang belum tuntas supaya berusaha belajar bersama-sama 

dengan teman untuk menemukan jawaban sendiri. 

1.1.2 Bagi Guru 

1) Dalam melaksanakan pembelajaran guru hendaknya lebih aktif dan 

kreatif dalam memilih metode serta media pembelajaran agar siswa 

dapat termotivasi dalam belajar. 
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2) Untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang guru dalam mengajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebaiknya dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar. 

3) Guru hendaknya senantiasa memberikan motivasi kepada siswa yang 

belum tuntas dengan cara memberikan layanan kepada siswa dengan 

kesabaran dan telaten dengan memperhatikan karakteristik yang 

dimiliki peserta didik serta memberi tambahan jam tersendiri 

misalnya dengan memberikan modul pembelajaran ke rumah siswa 

supaya siswa tidak ketinggalan pelajaran. 

1.1.3 Bagi Kepala Sekolah 

1) Kepala sekolah menyarankan kepada guru-guru lain agar 

menerapkan metode inkuiri dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

IPA, karena dengan metode inkuiri menolong siswa untuk dapat 

mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berfikir 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan 

jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. 

2) Jika pembelajaran ingin tercapai, sekolah hendaknya berusaha 

memenuhi kebutuhan sarana dan pra sarana media yang dibutuhkan 

semua guru dalam proses belajar mengajar serta menyiapkan buku 

panduan macam-macam metode pengajaran 
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