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                                                           BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan   hasil   penelitian yang telah dilaksanakan,   maka   diperoleh 

kesimpulan bahwa penggunaan strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika  di kelas IV SD Negeri 030413 Salak 

tahun ajaran 2015/2016.  

1. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka diperoleh hasil ; 

pos tes peneliti mendapat sebesar  21,42%yang tuntas 

Siklus I peneliti mendapat sebesar 63,88% tuntas 

siklus ke II peneliti mendapat sebesar 84,37 %tuntas 

2. Rata-rata nilai pada saat pretes sebesar 43,92 meningkat menjadi sebesar 

64,10  pada siklus I dan meningkat menjadi 80,71 pada siklus II. 

3. Sebelum dilaksanakan tindakan, kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal  masih rendah dan belum berhasil yaitu 6 siswa atau 21,42 %. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I diperoleh tingkat ketuntasan 

belajar yaitu 19 siswa atau  67,85 %yang berarti secara keseluruhan siswa 

belum mencapai standar minimal ketuntasan belajar pada penelitian ini. 

Hasil tes pada siklus II diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa 26siswa 

atau sebesar 92,85 % yang berarti setelah dilakukan siklus II siswa secara 

keseluruhan sudah mencapai standar ketuntasan belajar di atas 75%. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil post test  I ke 

post tes II diperoleh peningkatan. Hasil Pos tes inilah yang menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal latihan mengalami 

peningkatan. 

 

5.2.  Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi siswa dalam proses pembelajaran diharapkan dapat mengikuti 

pembelajaran sesuai dengan materi yang dipelajari agar suasana kelas 

tidak ribut. 

2. Bagi guru dapat menggunakan strategi pembelajaran inkuiri sebagai 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengikuti 

pelajaran sehingga siswa menjadi aktif mengikuti pelajaran dengan baik. 

3. Bagi pihak sekolah mengdakan pelatihan tentang penerapan strategi yang 

dapat meningkatkan kemampun guru mengajar sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat 

4. Kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama pada 

penggunaan strategi pembelajaran inkuiri, diharapkan agar dapat 

melakukan penelitian yang lebih baik agar diperoleh data yang signifikan. 

5. Bagi peneliti, hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan suatu 

keterampilan serta pengetahuan untuk menambah wawasan dalam 

mendidik siswa khususnya siswa Sekolah dasar. 


