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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan secara kualitatif pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa terjadi proses 

perubahan konseptual pada siswa yang diajar oleh guru berpengalaman dan siswa 

yang diajar oleh guru praktikan. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 

hasil penelitian ini. Pertama, profil konsepsi awal siswa pada mata pelajaran IPA 

Terpadu yang membahas tentang kependudukan dan pencemaran lingkungan 

belum sesuai dengan konsepsi ilmiah. Pada beberapa konsep, seperti konsep efek 

rumah kaca, pemekatan hayati, pemanfaatan ulang (reuse), serta pemanasan 

global, terlihat adanya miskonsepsi pada siswa yang diajar oleh guru 

berpengalaman dan guru praktikan. Sedangkan konsepsi awal siswa yang diajar 

oleh guru berpengalaman dan guru praktikan pada konsep polusi, hujan asam, 

pendaurulangan (recycle), dan daya dukung lingkungan sudah sesuai dengan 

konsepsi ilmiah. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa yang diajar oleh guru 

berpengalaman dan guru praktikan mengalami perubahan konseptual pada konsep 

efek rumah kaca, daya dukung lingkungan, gas CFC, serta pemanasan global. 

Namun pada konsep yang lainnya, seperti konsep polusi, pemekatan hayati, hujan 

asam, pemanfaatan ulang (reuse), pendaurulangan (recycle), dan pemanasan 

global, baik siswa yang diajar oleh guru berpengalaman maupun siswa yang diajar 

oleh guru praktikan tidak mengalami perubahan konseptual, bahkan beberapa 

siswa mengalami perubahan konseptual ke arah yang negatif.  

Kedua, pola perubahan konseptual siswa yang diajar oleh guru 

berpengalaman dan guru praktikan pada mata pelajaran IPA Terpadu terkait 

materi kependudukan dan pencemaran lingkungan terdiri dari pola berubah 

positif, berubah negatif, bertahan positif, dan bertahan negatif. Pada kelas yang 

diajar oleh guru berpengalaman, konsepsi siswa dominan berubah positif pada 

konsep gas CFC, dominan berubah negatif pada konsep daya dukung lingkungan, 

dominan bertahan positif pada konsep polusi, serta dominan bertahan negatif pada 

konsep pemanfaatan ulang (reuse). Sedangkan pada kelas yang diajar oleh guru 
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praktikan, konsepsi siswa dominan berubah positif pada konsep efek rumah kaca, 

dominan berubah negatif pada konsep pemanasan global, dominan bertahan 

positif pada konsep polusi, dan dominan bertahan negatif pada konsep 

pemanfaatan ulang (reuse).  

B. Saran 

Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, maka diajukanlah beberapa 

saran atau rekomendasi agar dapat diimpikasikan guna mengembangkan karya 

berikutnya yang lebih baik. Berikut saran-saran yang diajukan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan:  

1. Penelitian ini dapat dilakukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

serta materi yang lebih kompleks sehingga konsepsi siswa terhadap suatu 

konsep akan lebih terlihat, karena pada jenjang pendidikan sekolah 

menengah pertama umumnya materi yang diajarkan tidak terlalu spesifik 

dan mendalam. Selain itu, pada saat pengambilan sampel penelitian akan 

lebih baik lagi apabila antara siswa yang diajar oleh guru berpengalaman 

dengan siswa yang diajar oleh guru praktikan memiliki karakteristik yang 

sama agar hasil yang diperoleh lebih valid dan reliabel.  

2. Strategi perubahan konseptual sebaiknya digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang sulit dipahami oleh siswa, 

terutama materi pembelajaran yang mengandung konsep-konsep yang sulit. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan mengidentifikasi adanya 

miskonsepsi pada siswa sehingga konsepsi siswa dapat sesuai dengan 

konsepsi ilmiah.   


