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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan 

model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi komputer untuk menurunkan 

miskonsepsi siswa kelas XI pada materi Fluida Dinamik, didapatkan kesimpulan 

bahwa penerapan model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi komputer 

dapat menurunkan miskonsepsi siswa yang dihasilkan dari pengolahan data. 

Secara rinci, simpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Keterlaksanaan penerapan model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi 

komputer dianalisis berdasarkan hasil pada lembar observasi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa persentase keterlaksanaan aktivitas guru adalah 98,89% 

dan untuk aktivitas siswa sebesar 83,21%. Keduanya tergolong kategori 

sangat baik sehingga disimpulkan bahwa penerapan Model pembelajaran 

ALBICI berbantuan simulasi komputer terlaksana sangat baik. 

2. Perbandingan penerapan pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi komputer 

dengan model pembelajaran konvensional dihasilkan menggunkan uji N-Gain 

<g>. Pada kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran ALBICI 

persentase nilai N-Gain sebesar 0,11% yang temasuk dalam kategori rendah 

dan pada kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional persentase nilai N-Gain sebesar 0,05% yang termasuk dalam 

kategori rendah. Walaupun hasil kedua model tersebut termasuk dalam 

kategori rendah, namun besar persentase model pembelajaran ALBICI lebih 

tinggi dari model pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi komputer lebih 

baik diterapkan daripada model pembelajaran konvensional untuk 

menurunkan miskonsepsi siswa pada materi Fluida Dinamik. 

3. Persentase kategori konsepsi siswa kelas eksperimen dengan menerapkan 

model pembelajaran ALBICI menghasilkan kategori konsepsi yang 

mengalami persentase kenaikan adalah SU (Sound Understanding) atau 

paham konsep, yaitu sebesar 16,43% menjadi 40,00%, artinya mengalami 
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kenaikan sebesar 23,57%. Dan untuk kategori konsepsi yang mengalami 

persentase penurunan adalah PU (Partial Understanding) atau paham 

parsial/paham sebagaian, MC (misconception) atau miskonsepsi, NU (No 

Understanding) atau tidak paham konsep, dan NC (No Coding). Persentase 

kategori konsepsi PU sebesar 42,14% untuk pre-test dan 34,52% untuk post-

test, artinya mengalami penurunan sebesar -7,62%. Persentase kategori 

konsepsi MC sebesar 19,52% untuk pre-test dan 12,86% untuk post-test, 

artinya mengalami penurunan sebesar -6,66%. Persentase kategori NU 

sebesar 21,43% untuk pre-test dan 12,42% untuk post-test, artinya mengalami 

penurunan sebesar -9,01%. Dan persentase kategori konsepsi NC sebesar 

0,48% untuk pre-test dan 0,00% untuk post-test, artinya mengalami 

penurunan sebesar -0,48%. 

4. Berdasarkan hasil analisis perubahan miskonsepsi siswa, penurunan 

miskonsepsi siswa pada kelas ekperimen lebih besar daripada kelas kontrol. 

Rata-rata persentase siswa kelas ekperimen yang mengalami miskonsepsi saat 

pre-test sebesar 19,52% berkurang menjadi 12,86% saat post-test, dengan 

selisih sebesar 6,66%. Sedangkan rata-rata persentase siswa kelas kontrol 

yang mengalami miskonsepsi saat pre-test sebesar 23,57% berkurang menjadi 

21,43% saat post-test, dengan selisih hanya 2,14%. 

5. Setelah diterapkannya Model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi 

komputer, terdapat 42,52% siswa pada kategori Acceptable Change (AC), 

22,90% siswa pada kategori Not Acceptable (NA), dan 34,58% siswa pada 

kategori Not Change (NCh). Hal ini menunjukkan bahwa persentase siswa 

terbesar ada pada kategori Acceptable Change (AC), sehingga penerapan 

Model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi komputer memberikan 

dampak yang positif dalam perubahan konsepsi siswa. 

 

5.2 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan masih terdapat kekurangan dan memerlukan 

perbaikan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun saran dari peneliti 

untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut. 
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1. Guru sebaiknya dapat mengontrol kelas dengan baik sehingga siswa dalam 

kelompoknya dapat bekerja aktif baik dalam melakukan percobaan maupun 

diskusi. Hal ini diperlukan supaya siswa benar-benar paham dan mengubah 

konsepsinya yang salah. 

2. Simulasi komputer yang digunakan masih perlu perbaikan dan penambahan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan Fluida Dinamik, terutama untuk 

menciptakan disonansi pada siswa. 

Penerapan model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi komputer dapat 

digunakan oleh guru untuk menurunkan miskonsepsi siswa. Selain itu, penelitian 

lebih lanjut dapat menggunakan model pembelajaran ALBICI berbantuan simulasi 

komputer pada jenjang pendidikan yang berbeda serta untuk materi Fisika yang 

lainnya. 

 


