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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan, hasil pengolahan dan analisis data terhadap data 

hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) berbantuan Refutation Text 

(RT) yang diterapkan pada kelas eksperimen dapat lebih meningkatkan 

pemahaman konsep siswa secara signifikan dibandingkan dengan 

peningkatan pemahaman konsep siswa yang diterapkan pembelajaran POE 

saja. 

2. Pembelajaran POE berbantuan RT yang diterapkan pada kelas eksperimen 

dapat lebih menurunkan kuantitas siswa yang miskonsepsi secara 

signifikan dibandingkan dengan penurunan kuantitas siswa yang 

miskonsepsi yang diterapkan pembelajaran POE saja. 

3. Tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran POE 

berbantuan RT  termasuk dalam kategori sangat positif. 

6.2 Saran 

 Penelitian yang telah dilaksanakan masih jauh dari penelitian yang 

sempurna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti 

mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Ditemukan kesulitan siswa dalam mengambil data yang mengakibatkan 

data yang diperoleh menjadi bervariasi sehingga guru harus melakukan 

pengawasan secara lebih intensif lagi kepada setiap kelompoknya atau 

disajikan eksperimen menggunakan virtual lab agar data yang didapat 

siswa lebih akurat. 

2. Ditemukan kesulitan siswa dalam menjelaskan hasil eksperimen yang 

berbeda dengan hasil prediksinya sehingga guru harus membimbing siswa 

dalam menjelaskan perbedaan antara hasil eksperimen dengan hasil 

observasi. 
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3. Ditemukan beberapa siswa yang telah membaca RT tetapi masih 

mengalami miskonsepsi sehingga guru harus memberikan penjelasan di 

awal pembelajaran tentang cara membaca dan  memahami teks yang 

benar dan guru harus membuat pembiasaan memcara teks/buku.  

4. Ditemukan penurunan kuantitas siswa yang miskonsepsi pada konsep 

hukum Archimedes lebih rendah dibandingkan konsep yang lainnya 

karena teks RT hukum Archimedes lebih panjang dibandingkan dengan 

konsep yang lainnya sehingga guru harus menulis RT konsep hukum 

Arhimedes menjadi beberapa pertemuan agar penurunan kuantitas siswa 

yang miskonsepsi menjadi lebih optimal.  

5. Kemampuan guru dalam memberikan pertayaan arahan dan manajemen 

kelas harus lebih dioptimalkan lagi agar dapat mengarahkan siswa untuk 

berpikir sehingga siswa terbantu untuk mengubah konsepnya yang salah. 

 

 


