
Yasni Alami, 2014 
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR UNTUK MEMINIMALKAN MISKONSEPSI WUJUD ZAT PADA SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa menurut 

validator atau ahli, bahan ajar yang disusun peneliti pada komponen kelayakan isi 

dan kegrafisan termasuk kategori baik. Pada komponen sajian dan kebahasaan 

termasuk ketegori cukup. Setelah bahan ajar digunakan pada pembelajaran kelas 

eksperimen dapat meminimalkan miskonsepsi siswa melalui tabel hasil 

pengamatan yang membantu siswa menemukan konsep melalui fakta. Gambar 

termasuk jenis fakta dapat membantu siswa memahami konsep yang sedang 

dipelajari.   

Adapun keterbacaan bahan ajar oleh siswa, berdasarkan aspek yang paling 

dominan dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik, siswa dapat memahami isi 

materi yang disampaikan, tanggapan siswa baik terhadap teknik penyajian bahasa, 

siswa menemukan sedikit kata-kata yang salah cetak, dan gambar-gambar yang 

terdapat pada bahan ajar membantu siswa memahami suatu materi yang sedang 

dijelaskan.  

Miskonsepsi siswa kelas eksperimen setelah menggunakan bahan ajar 

yang dikembangkan, diperoleh konsep wujud zat dapat meminimalkan 

miskonsepsi siswa menjadi sebesar 14% sedangkan miskonsepsi siswa kelas 

kontrol yang tidak menggunakan bahan ajar yang dikembangkan sebesar 23%. 

Bahan ajar lembar kegiatan siswa (LKS) pada konsep menguap dapat 

meminimalkan miskonsepsi siswa kelas eksperimen sebesar 0,35 atau dalam 

persentase sebesar 35%. Sedangkan, miskonsepsi siswa kelas kontrol pada konsep 

menguap sebesar 0,42 atau dalam persentase sebesar 42%. Pada konsep 

mengembun, bahan ajar LKS dapat meminimalkan miskonsepsi siswa kelas 

eksperimen sebesar 0,41 atau dalam persentase sebesar 41%. Sedangkan 

miskonsepsi siswa kelas kontrol pada konsep mengembun sebesar 0,49 atau 

dalam persentase sebesar 49%. Pada konsep membeku, bahan ajar modul dapat 

meminimalkan miskonsepsi siswa kelas eksperimen sebesar 0,18 atau dalam 

persentase sebesar 18%. Sedangkan miskonsepsi siswa kelas kontrol untuk konsep 
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membeku sebesar 0,27 atau dalam persentase sebesar 27%.  Pada konsep melebur, 

bahan ajar modul dapat meminimalkan miskonsepsi siswa kelas eksperimen 

sebesar 0,2 atau dalam persentase sebesar 20%. Sedangkan miskonsepsi siswa 

pada kelas kontrol sebesar 0,34 atau dalam persentase sebesar 34%. Pada konsep 

menyublim, bahan ajar modul dapat meminimalkan miskonsepsi siswa kelas 

eksperimen menjadi sebesar 0,13 atau 13%. Sedangkan miskonsepsi siswa kelas 

kontrol pada konsep menyublim sebesar 0,33 atau 33%.  

 

B. Saran 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, miskonsepsi yang terungkap 

dapat memberikan gambaran mengenai miskonsepsi yang dimiliki oleh siswa. 

Sehingga dapat dijadikan acuan untuk merancang bahan ajar untuk meminimalkan 

miskonsepsi siswa SMP.  

Pengembangan bahan ajar pada penelitian ini mengembangkan bahan ajar 

LKS dan modul maka perlu dikembangkan bentuk bahan ajar yang lain untuk 

meminimalkan miskonsepsi wujud zat pada siswa SMP seperti buku, handout, dll. 


