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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan 

straetgi konflik pada model pembelajaran berorientasi perubahan konseptual 

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dan penurunan miskonsepsi 

siswa SMP, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat peningkatan pada pemahaman konsep siswa, dengan effect size 

sebesar 3,34 dengan kategori besar. Ditinjau dari tiap aspek 

pemahamannya, maka : peningkatan pada aspek menjelaskan meningkat 

sebesar 3,68 dengan kategori besar, membandingkan meningkat sebesar 

2,21 dengan kategori besar, dan menyimpulkan meningkat sebesar 1,72 

dengan kategori besar.  

2. Tedapat penurunan kuantitas siswa yang miskonsepsi pada setiap konsep 

tekanan, antara lain:  pada konsep tekanan pada zat padat turun sebesar 

0,65 dengan kategori sedang, pada konsep tekanan hidrostatis turun 

sebesar 0,73 dengan kategori tinggi, pada konsep bejana berhubungan 

turun sebesar 0,44 dengan kategori sedang, pada konsep hukum Pascal 

turun sebesar 0,48 dengan kategori sedang, pada konsep hukum 

Archimedes turun sebesar 0,55 dengan kategori sedang, pada konsep 

tekanan udara turun sebesar 0,45 dengan kategori sedang. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

diajukan, antara lain:  
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1. Kemampuan  guru  dalam  mengidentifikasi  miskonsepsi  (tahapan  satu)  

harus lebih  ditingkatkan  supaya  siswa  benar-benar  teridentifikasi  

dengan  baik antara  siswa  yang  miskonsepsi  dan  tidak  tahu  konsep. 

2. Pada penelitian ini penurunan miskonsepsi untuk materi tekanan zat 

padat, bejana berhubungan, hukum pascal, hukum archimedes, dan 

tekanan udara masih dalam kategori sedang. Untuk penelitian 

selanjutnya, percobaan atau demonstrasi yang dilakukan harus dirancang 

dengan sangat baik agar konflik kognitif muncul pada diri siswa sehingga 

penurunan miskonsepsi siswa dalam kategori tinggi.  

3. Peningkatan pemahaman konsep dalam penelitian ini hanya melihat tiga 

aspek pemahaman saja, yaitu kemampuan menyimpulkan, 

membandingkan, dan menjelaskan. Untuk peniliti selanjutnya sebaiknya 

mampu meningkatkan seluruh aspek pemahaman konsep, yaitu 

kemampuan menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, 

merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan memjelaskan. 

4. Dilakukan Penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan pemahaman 

konsep dan penurunan miskonsepsi, pada pokok bahasan lain dengan 

sampel yang berbeda. 

 

 

 

 

 


