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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta analisisnya, dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman siswa tentang model konseptual molekuler pada materi 

sintesis protein yang diungkap melalui peta konsep masih tergolong rendah. 

Selaras dengan dengan hasil belajar siswa, yaitu tes tertulis berupa tes 

uraian, yang menunjukkan pula bahwa mayoritas siswa masih belum tuntas. 

Ada lima bukti yang menunjukkan pemahaman siswa tentang model 

konseptual molekuler masih tergolong rendah, diantaranya adalah : 

1. Dari hasil observasi profil kemampuan siswa dalam membuat peta 

konsep, siswa sudah mampu membuat peta konsep. Namun, pada 

materi sintesis protein, dari 38 siswa hanya 5% atau 2 siswa yang 

mampu membuat hubungan silang antar konsep dengan benar. Artinya 

siswa masih belum mampu memahami konsep sintesis protein secara 

utuh atau menyeluruh. 

2. Dari hasil skor peta konsep siswa, dua orang siswa menunjukkan 

kriteria yang sangat rendah; 25 orang siswa menunjukkan kriteria yang 

rendah, dan hanya 11 orang siswa yang menunjukkan kriteria sedang. 

3. Dengan menggunakan tes tertulis berupa peta konsep, terlihat hanya 3% 

siswa yang mampu mengungkapkan sembilan konsep yang ada pada 

kriteria model konseptual molekuler, artinya, hanya 1 siswa yang 

mampu memahami model konseptual molekuler dan 

mengungkapkannya melalui peta konsep materi sintesis protein. 

4. Tipe struktur peta konsep yang dibuat oleh siswa, cenderung lebih 

banyak siswa yang membuat tipe struktur peta konsep dengan tipe Net, 

yaitu ada sekitar 76% siswa, sedangkan 24% siswa lainnya membuat 

peta konsep dengan dua tipe struktur gabungan, yaitu tipe Net dan tipe 

Chain. Jika melihat dari tipe struktur peta konsep yang dibuat oleh 

siswa, berdasarkan teori seharusnya siswa dapat menunjukkan konsep-

konsep yang terintegrasi dengan baik, namun dikarenakan materi yang 
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diteliti merupakan materi yang cukup sulit, sehingga skor yang 

diperoleh siswa belum mencapai standar yang telah ditentukan. 

5. Dari nilai hasil belajar, lebih banyak siswa yang belum tuntas 

dibandingkan dengan siswa yang sudah tuntas. Dari 38 siswa, ada 63% 

siswa yang belum tuntas, sedangkan yang sudah tuntas hanya 37%. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tes tertulis 

berupa peta konsep yang dibuat oleh siswa dapat menunjukkan kualitas 

pemahaman siswa tentang model konseptual molekuler pada materi sintesis 

protein. Namun, pemahaman siswa terkait model konseptual molekuler 

pada materi sintesis protein masih tergolong rendah. Peta konsep dapat 

diterapkan sebagai alat evaluasi alternatif untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang kompleks seperti materi sintesis 

protein ini. Peta konsep juga melatih pemahaman siswa terhadap konsep-

konsep yang sebelumnya, sehingga siswa dapat mengaitkannya konsep 

yang didapat sebelumnya dengan konsep yang baru didapatkan. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti 

memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar 

pemahaman siswa dapat meningkat, dengan melakukan strategi 

pembelajaran yang kooperativ dan menggunakan berbagai macam alat 

evaluasi dalam mengungkap pemahaman siswa terkait model konseptual 

molekuler pada materi sintesis protein. Untuk proses pembelajaran materi 

sintesis protein, peneliti merekomendasikan agar membahas materi ini tidak 

hanya dilakukan satu kali pertemuan, namun minimalnya adalah dua kali 

pertemuan, sehingga dapat meggunakan strategi pembelajaran bermain 

peran, supaya siswa lebih termotivasi untuk memahami materi sintesis 

protein.
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