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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penggunaan Metode Ekspositori yang didukung dan difasilitasi oleh guru 

membuat siswa berfokus pada pengetahuan yang disampaikan guru dan 

tidak ada penggalian pemahaman yang khusus pada materi yang dipelajari 

sedangkan pada penggunaan metode Inquiry, siswa diajak untuk mencari 

tahu inti dari permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru 

berdasarkan materi yang secara singkat dipaparkan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. Sehingga siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

metode Inquiry lebih memahami dan dapat mengingat dalam jangka yang 

panjang sedangkan siswa yang diajarkan dengan ekspositori cenderung 

kurang mendalami materi yang dipelajari. 

2. Hasil belajar pada materi pelajaran Menerapkan dasar-dasar gambar teknik 

kelas eksperimen yang diajarkan dengan metode inquiry  lebih tinggi 

daripada kelas yang diajarkan dengan metode ekspositori. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata hasil belajar dari masing-masing kedua kelas, dimana 

rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 84, sedangkan rata-

rata hasil belajar pada kelas kontrol sebesar 68. 



58 

 

3. Berdasarkan uji t, hipotesis diterima yaitu Hasil belajar siswa yang 

diajarkan dengan menggunakan metode inquiry lebih tinggi daripada hasil 

belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode ekspositori. 

 

B. Implikasi 

Dari hasil kesimpulan menyatakan, bahwa siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan model inquiry  memperoleh hasil belajar Menerapkan dasar-dasar 

gambar teknik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang diajar 

dengan menggunakan metode ekspositori. Dengan demikian sebagai upaya 

peningkatan hasil belajar menerapkan dasar-dasar gambar teknik  alangkah 

baiknya guru dapat menggunakan metode inquiry dalam memaksimalkan potensi 

siswa tersebut akan merangsang siswa mencari jawaban atas permasalahan dalam 

pembelajaran. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan maka perlu disarankan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Hendaknya metode inquiry diterapkan dalam proses pembelajaran agar 

diperoleh peningkatan hasil belajar yang lebih maksimal. 

2. Bagi peneliti yang lain yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih 

lanjut agar kiranya melakukan dengan masalah yang lain. 

3. Hendaknya guru dapat mengetahui metode-metode yang baik digunakan 

dalam tiap mata pelajaran yang diajarkan terutama pada metode Inquiry. 


