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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah serta temuan dan pembahasan pada 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan  menerapkan model 

pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri  

Pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang siklus 

hidup hewan dan pemanfaatan sumber energi alternatif telah dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan baik, terlihat siswa 

menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran, langkah kegiatan dan 

pokok bahasan pembelajaran melalui tanya jawab dan pengamatan dengan 

antusias. Ketika guru menjelaskan konsep-konsep masalah melalui teks bacaan, 

gambar dan video siswa menanggapi masalah dengan bertanya kepada guru dan 

menanggapi rumusan masalah dari guru. Kemudian siswa merumuskan 

jawaban sementara dengan diskusi dan bertanya kepada guru. Siswa juga 

antusias dalam mengumpulkan informasi pada buku teks, diluar buku teks, 

menanyakan hasil penemuan teman bahkan siswa mencari informasi pada video 

yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan siswa. Selanjutnya siswa 

menguji hipotesis dengan membandingkan antara hipotesis dengan informasi 

yang sudah siswa kumpulkan bersama anggota antar kelompok. Kemudian 

siswa dan guru bersama-sama  merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

penemuan. 

Kegiatan pembelajaran siswa mampu menunjukkan antusiasnya dalam 

menemukan jawaban dari rumusan masalah. Siswa dengan tertib melakukan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, hasil pengamatan 

siklus I nilai rata-rata yang diperoleh aktivitas guru yaitu 76 dan aktivitas siswa 
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75. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh aktivitas guru yaitu 

91 dan aktivitas siswa 89. 

2) Peningkatan Sikap Rasa Ingin Tahu Siswa Pada Pembelajaran IPA 

Sikap rasa ingin tahu terdiri dari empat indikator yaitu, bertanya tentang 

materi yang terkait dengan matapelajaran, antuisas mencari jawaban, perhatian 

pada objek pengamatan dan antusias melakukan proses sains. Sikap rasa ingin 

tahu siswa di kelas IV (empat) B pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) tentang siklus hidup hewan dan pemanfaatan sumber energi akternatif 

dengan menerapkan model pembelajaran inkurii mengalami peningkatan di 

sertiap silusnya.  

Peningkatan sikap rasa ingin tahu siswa dapat diperoleh dari persentase 

keberhasilan klasikal. Persentase keberhasilan klasikal berdasarkan hasil 

observasi pada pra siklus sebesar 44%, pada siklus I sebesar 65%, dan pada 

siklus II sebesar 89%. Sedangkan persentase keberhasilan klasikal berdasarkan 

hasil angket pada siklus I sebesar 68%, pada siklus II sebesar 92%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa persentase keberhasilan sikap rasa ingin tahu siswa sudah 

mencapai indikator ketercapaian penlitian dalam kategori sangat kuat dengan 

rentang >80% dengan demikian model pembelajaran inkuri terbukti dapat 

meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran IPA.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), berikut ini adalah bebeerapa 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan sikap rasa ingin tahu pada pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuri.  

a. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa dalam proses 

pembelajaran melalui model pembelajaran inkuri diharapkan siswa mengikuti 

pembelajaran dengan tertib dan mengikuti semua arahan dari guru atau peneliti. 
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b. Bagi Guru 

Guru harus lebih memberikan bimbingan yang intesif kepada siswa low 

agar siswa tersebut dapat mengembangkan sikap rasa ingin tahu secara bertahap 

dan mengkondisikan siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib.  

c. Bagi Sekolah 

Sikap rasa ingin tahu siswa harus lebih ditingkatkan dalam 

menyediakan kesempatan bagi siswa untuk megembangkan keterampilan 

bertanya. Maka dari itu, siswa akan terbiasa menemukan sendiri pengetahuan 

tentang materi pembelajaran melalui proses pencarian informasi berdasarkan 

rasa ingin tahunya. 

d. Bagi Peneliti 

Pelaksanaan model untuk menyelesaikan seluruh tahapan dalam 

meningkatkan indikator sikap rasa ingin tahu siswa, dibutuhkan alokasi waktu 

yang cukup lama yaitu 4×35 menit dari setiap pertemuan jika dilakukan selama 

dua kali pertemuan pada tindakan  yang dilakukan, oleh karna itu peneliti harus 

mengefektifkan alokasi yang ditentukan mengingat jumlah alokasi waktu yang 

ditentukan pada kelas penelitian sangat terbatas. 

 


