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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas X di salah 

satu SMA di Kabupaten Cirebon mengenai penerapan pembelajaran fisika dengan 

strategi predict discuss explain observe discuss explain (PDEODE) dan predict 

observe explain (POE) untuk meningkatkan pemahaman konsep dan penalaran 

ilmiah siswa, diperoleh kesimpulan berikut : 

1. Peningkatan pemahaman konsep antara siswa kelas POE dan PDEODE tidak 

berbeda signifikan. Atau dengan kata lain, dampak pembelajaran POE 

terhadap pemahaman konsep siswa tidak berbeda signifikan dengan 

pembelajaran PDEODE terhadap pemahaman konsep siswa. 

2. Peningkatan penalaran ilmiah antara siswa kelas POE dan PDEODE berbeda 

signifikan. Atau dengan kata lain, pembelajaran  PDEODE lebih efektif 

dalam meningkatkan penalaran ilmiah siswa dibanding pembelajaran POE. 

3. Peningkatan pemahaman konsep siswa berpengaruh atau berkaitan erat 

dengan peningkatan penalaran ilmiah siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan 

hal-hal berikut :  

1. Guru harus lebih aktif dalam mendampingi siswa saat siswa melakukan 

pengamatan karena bisa saja pemahaman konsep siswa yang salah karena 

hasil pengamatan yang tidak tepat akibat ada sebagian proses pengamatan 

yang keliru. 

2. Guru harus lebih aktif dalam membimbing siswa yang memiliki jawaban 

prediksi yang berbeda dengan hasil pengamatan karena siswa yang 

mengalami hal tersebut sangat rawan mengalami miskonsepsi. 

3. Pertanyaan-pertanyaan prediksi yang diberikan harus benar-benar pertanyaan 

yang mampu membuat siswa penasaran dan bersemangat untuk melakukan 
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pengamatan (observasi) sehingga siswa benar-benar menemukan konsep atau 

pengetahuan dan memahaminya. 

4. Perlu ada perhatian lebih pada jawaban prediksi siswa karena itu juga menjadi 

salah satu cara guru mendiagnosis miskonsepsi yang ada pada siswa sehingga 

guru dapat memberikan treatment yang tepat untuk menghilangkan 

miskonsepsi siswa. Untuk memudahkan analisis, guru bisa menggunakan 

kriteria prediksi yang diberikan oleh Kala dkk (2013). 


