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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat diperoleh 

ringkasan seperti di bawah ini: 

1. Kemampuan Penalaran ilmiah sisiwa setelah melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model Scientific inquiry menunjukan adanya 

perbedaan yang sifnifikan antara model scientific inquiry dengan 

pembelajaran konvensional (Direct Instruction) sehingga model 

scientific inquiry berpengaruh terhadap kemampuan penalaran ilmiah 

siswa, dengan menggunakan model scientific inquiry menunjukan 

adanya peningkatan kemampuan penalaran yang ditunjukan dari hasil 

nilai N-gain sebesar 0,63 dan pada kelas kontrol memiliki nilai N-gain 

sebesar 0,47. Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas data 

yang diperoleh berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen, sedangkan berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan 

uji-Z diperoleh hasil perbedaan yang signifikan dimana H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

2. Hasil perbandingan setiap indikator kemampuan penalaran ilmiah 

siswa yang lebih unggul adalah kelas eksperimen dengan pembelajaran 

dengan model scientific inquiry dibandingkan dengan kelas kontrol.  

3. Respon siswa kelas VII SMPN 13 Kota Sukabumi terhadap 

penggunaan model scientific inquiry menunjukan respon yang positif, 

dimana dari persentase setiap inidkator menunjukan kriteria persentase 

sangat setuju , itu artinya penggunaaan model scientific inquiry dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan penalaran ilmiah 

siswa. 

4. Hasil wawancara guru menunjukan respon posistif dari penggunaan 

model scientific inquiry terhadap kemampuan penalaran ilmiah siswa, 
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meskipun terdapat beberapa kelemahan dari model ini namun efektif 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran ilmiah siswa. 

Dari ringkasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

pengolahan data menunjukan perbedaan kemampuan penalaran ilmiah 

siswa kelas eksperimen menggunakan model scientific inquiry dengan 

siswa kelas kontrol pada materi pemanasan global menunjukan 

perbedaan yang signifikan sehingga model scientific inquiry 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan penalaran ilmiah 

siswa, berdasarkan perbandingan peningkatan setiap indikator 

kemampuan penalaran juga menunjukan hasil dari setiap indikator 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Perolehan data hasil penelitian ini juga didukung oleh angket respon 

siswa yang menunjukan respon positif terhadap model scientific 

inquiry, baik atau tidaknya respon siswa akan sangat berpengaruh 

terhadap berlangsungnya proses pembelajaran sehingga akan 

berdampak kepada kemampuan penalaran. Selain respon dari siswa, 

hasil wawancara dengan guru juga menunjukan reson positif terhadap 

model scientific inquiry untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

ilmiah siswa dimana guru menyatakan bahwa model scientific inquiry 

efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran ilmiah 

siswa 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas serta mempertimbangkan dari proses 

penelitian yang dilaksanakan, saran untuk pihak yang berkepentingan 

sebagai berikut: 

1. Dalam penerapan model scientific inquiry ini diharapkan lebih 

ditingkatkan melatihkan kemampuan berpikir proporsional yaitu 

kemampuan berpikir yang menuntut siswa untuk melakukan 

perhitungan dan perbandingan dikarenakan dari hasil penelitian yang 

dilakukan indikator berpikir proporsional siswa masih rendah. 
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2. Dalam proses penerapan model scientific inquiry  ini, apabila siswa 

belum terbiasa dengan model pebelajaran tersebut atau lebih terbiasa 

dengan pembelajaran teacher centre diharapkan siswa dilatihkan dulu 

pada proses inquiry agar siswa tidak kesulitan pada saat belajar dengan 

menggunakan model ini. Selain melatihkan proses inquiry siswa juga 

dibiasakan belajar dengan cara menganalis jurnal atau artikel yang 

berkaitan dengan bidang-bidang penelitian. 

3. Bagi sekolah yang jarang melaksanakan praktikum, dalam penerapan 

model scientific inquiry ini diharapkan guru mempersiapkan siswa 

lebih baik lagi dan memperingatkan siswa untuk berhati-hati dalam 

menggunakan alat dan bahan yang digunakan, dikarenakan 

berdasarkan fakta di lapangan siswa yang belum terbiasa praktikum 

banyak yang bermain-main dengan alat dan bahan praktikum. 

4. Bagi peneliti lain yang berminat mengukur kemampuan penalaran 

ilmiah (Scientific Reasoning), disarankan menggunakan semua 

indikator agar keseluruhan tingkat kemampuan penalaran ilmiah siswa 

dapat terukur. 

 


