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BAB V 

1 SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 395 sampel siswa 

dari tiga SMA Negeri di Kota Bandung, yang masing-masing mewakili sekolah 

cluster satu (passing grade tinggi), cluster dua (passing grade sedang), dan cluster 

tiga (passing grade rendah), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat konsistensi representasi siswa SMA Negeri di Kota Bandung pada 

materi kinematika gerak lurus yakni 34% konsisten, 29% cukup konsisten, 

dan 36% tidak konsisten. Adapun tingkat konsistensi representasi siswa 

SMA Negeri di Kota Bandung pada tiap cluster yakni: 

a. Cluster satu (tinggi): 43% konsisten, 30% cukup konsisten, dan 27% 

tidak konsisten. 

b. Cluster dua (sedang): 55% konsisten, 29% cukup konsisten, dan 16% 

tidak konsisten. 

c. Cluster tiga (rendah): 5% konsisten, 29% cukup konsisten, dan 66% 

tidak konsisten. 

Siswa-siswa pada sekolah cluster sedang lebih konsistensi representasi 

daripada siswa-siswa sekolah cluster tinggi dan rendah.  

2. Tingkat konsistensi ilmiah siswa SMA Negeri di Kota Bandung pada 

materi kinematika gerak lurus yakni 13% konsisten, 25% cukup konsisten, 

dan 62% tidak konsisten. Adapun tingkat konsistensi ilmiah siswa SMA 

Negeri di Kota Bandung pada tiap cluster yakni: 

a. Cluster satu (tinggi): 10% konsisten, 38% cukup konsisten, dan 52% 

tidak konsisten. 

b. Cluster dua (sedang): 28% konsisten, 28% cukup konsisten, dan 44% 

tidak konsisten. 
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c. Cluster tiga (rendah): 0% konsisten, 10% cukup konsisten, dan 90% 

tidak konsisten. 

Siswa-siswa pada sekolah cluster sedang lebih konsistensi ilmiah daripada 

siswa-siswa sekolah cluster tinggi dan rendah.  

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara konsistensi representasi dan 

konsistensi ilmiah dengan koefisien korelasi sebesar 0,881 untuk taraf 

kesalahan 5%. Namun terdapat kecenderungan dimana siswa yang 

konsistensi representasi belum tentu konsistensi ilmiah, tetapi siswa yang 

konsistensi ilmiah pasti konsistensi representasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

untuk penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian dalam bentuk tes, pengambilan data hendaknya dilakukan 

setelah materi baru saja selesai dipelajari. Hal ini untuk menghindari 

adanya bias materi. Bila rentang waktu pengambilan data dengan topik 

materi yang akan diujikan cukup berjauhan, hendaknya peneliti meminta 

guru yang bersangkutan untuk memberikan review materi terlebih dahulu. 

Jika hal ini tidak memungkinkan, peneliti sebaiknya meminta guru yang 

bersangkutan untuk memberitahukan siswanya bahwa pada hari tertentu 

akan ada tes yang menguji pemahaman konsep siswa.  

2. Pada penelitian ini, representasi yang disajikan pada soal dan pilihan 

jawaban dibuat secara berurutan mulai dari representasi verbal (No.1-7), 

gambar (No. 8-14), matematis (No. 15-21), hingga grafik (No. 22-28). 

Untuk penelitian berikutnya, apabila seluruh soal akan diberikan sekaligus 

kepada siswa dalam satu paket soal, hendaknya urutan representasi dan 

pilihan jawaban dibuat acak. Hal ini untuk menghindari siswa menemukan 

pola urutan jawaban.  

3. Apabila urutan representasi tidak dibuat acak, pengambilan data 

hendaknya dilakukan dengan cara pemberian salah satu format 

representasi (misalnya soal verbal terlebih dahulu) pada selang waktu 
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tertentu. Setelah waktu habis, soal dan jawaban dikumpulkan, kemudian 

soal berganti ke format representasi berikutnya. 

4. Bila penelitian akan dilakukan di beberapa sekolah dengan tingkatan 

cluster yang berbeda, hendaknya utamakan perizinan dari pihak sekolah 

cluster tinggi terlebih dahulu.   


