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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Dalam pembelajaran moderen sekarang ini yang lebih dipentingkan ialah 

bagaimana mengkatifkan peserta didik dalam proses pembelajaran secara 

mandiri, yaitu melalui kegiatan belajar yang berorientasi pada penemuan 

(discovery) dan pencarian (inquiri) 

Wina Sanjaya (2006 :196) “ metode inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir kritis dan 

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 

yang dipertanyakan”. Proses berfikir itu sendiri biasanya melalui tanya 

jawab antara guru dan siswa, metode ini juga sering dinamakan strategi 

heuristic, yang berasal dari bahasa yunani, yaitu heurisken yang artinya 

saya menemukan. 

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiri yang dapat diartikan sebagai 

proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah 

yang diajukan. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat 

mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran melalui penerapan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil 

belajar passing dengan kaki bagian dalam pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Rantau-Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 
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B.  Saran 

Sebagai saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada guru untuk terus menerapkan Metode Inkuiri 

khususnya pada pengajaran passing dengan kaki bagian dalam atau pun 

materi pembelajaran yang lain sehingga keterampilan siswa semakin 

meningkat. 

2. Diharapkan kepada siswa untuk terus memotivasi dirinya untuk mengikuti 

pembelajaran agar dapat memahami pembelajaran dengan baik karena 

dengan pemahaman yang baik proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan lebih baik lagi. 

3. Kepada kepala sekolah juga diharapkan dapat menyediakan segala sarana 

dan prasarana tentang metode inkuiri dalam pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran di sekolah. 

4. Kepada teman-teman mahasiswa FIK UNIMED untuk dapat mencoba 

melakukan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan penggunakan  

metode pengajaran yang lainnya.   

5. Bagi para pembaca yang tertarik dengan jenis penelitian ini, khususnya 

Melalui Penerapan Metode Inkuiri dapat menambah wawasan dalam 

mengembangkan serta meningkatkan kualitas dan pemahaman tentang 

penelitian ini agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik.  

 

 

 


