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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. 

Pertama, persentase siswa yang memiliki konsepsi sesuai dengan konsep ilmiah 

meningkat pada materi sistem reproduksi manusia sebelum dan sesudah 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pendekatan saintifik memberikan pengaruh terhadap perubahan konsepsi siswa. 

Ditinjau dari gender, terdapat perbedaan perubahan konsepsi berdasarkan gender. 

Siswa perempuan mengalami perubahan konsepsi yang lebih baik daripada siswa 

laki-laki. Pola perubahan konsepsi siswa yang paling banyak ditemukan pada 

seluruh siswa di materi sistem reproduksi manusia adalah pola IV, yaitu konsepsi 

yang tidak paham konsep menjadi paham konsep (berubah positif) sebesar 

32,03%. Siswa perempuan pula cenderung mengalami pola IV sebesar 36,33. 

Sedangkan siswa laki-laki lebih banyak mengalami pola VII, yaitu merubah 

miskonsepsi yang dimilikinya menjadi paham konsep (berubah positif) sebesar 

29,46%. 

Kedua, kemampuan berpikir kritis siswa cenderung mengalami 

peningkatan setelah dilakukan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

meski tidak secara signifikan. Kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan 

gender pun tidak ada perbedaan yang signifikan.  

Ketiga, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa perubahan konsepsi dan 

kemampuan berpikir kritis memiliki hubungan yang signifikan. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh dua variabel ini menandakan bahwa dua variabel ini 

memiliki hubungan yang kuat. Artinya, bila siswa memiliki perubahan konsepsi 

ke arah yang lebih baik, cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik 

pula.
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B. Implikasi 

1. Pemberian test awal sebelum pembelajaran berlangsung mampu memberikan 

gambaran kepada siswa tentang pengetahuan awal yang dimilikinya. Hal ini 

akan mempermudah proses perubahan konsepsi terjadi karena siswa sudah 

tahu konsepsi mana saja yang harus mereka ubah. Pemberian test awal pula, 

guru dapat memberikan penekanan pada konsep-konsep yang tidak siswa 

pahami. 

2. Pendekatan saintifik cenderung merubah konsepsi siswa ke arah positif yakni 

dari yang tidak paham konsep menjadi paham konsep, serta merubah 

miskonsepsi menjadi paham konsep. 

3. Kegiatan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir kritis siswa 

memberikan dampak positif pula bagi konsepsi siswa atas suatu materi. 

4. Penggunaan pendekatan saintifik menjadikan siswa memperoleh pengalaman 

belajar yang lebih bermakna sehingga dapat dijadikan alternatif pembelajaran 

di kelas. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan keterbatasan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang 

bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Perlunya manajemen waktu yang lebih baik sehingga setiap tahap 

pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. 

2. Siklus menstruasi dan ovulasi menjadi materi yang paling rentan 

menimbulkan miskonsepsi dan sangat resisten untuk diubah. Pada penelitian 

ini, konsep tersebut disampaikan dengan bantuan video yang secara bertahap 

menjelaskan rinci hubungan kadar hormon dan proses reproduksi. 

Selanjutnya siswa diminta membuat grafik kadar hormon dan proses yang 

terjadi dengan tujuan siswa memiliki pengalaman langsung sehingga 

diharapkan pemahamannya menjadi lebih baik. Pertanyaan pada LKS juga 

lebih mengarahkan pada analisis kasus yang bertujuan untuk memperkuat 
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konsepsinya. Namun nyatanya meskipun konsepsinya mengalami 

peningkatan, namun rata-ratanya terendah daripada konsep lain. Oleh sebab 

itu perlunya inovasi dalam menyampaikan konsep tentang siklus menstruasi 

dan ovulasi agar siswa lebih mudah mempelajari dan memperoleh 

pemahaman yang baik seperti halnya konsep lain. 

3. Perlunya persiapan yang lebih matang serta dilakukan secara terus menerus 

pada waktu pembelajaran yang lebih banyak agar kemampuan berpikir kritis 

dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

4. Alangkah lebih baik digunakan instrumen angket untuk mengetahui respon 

tiap siswa terhadap penerapan pendekatan saintifik. 

5. Selain ditinjau berdasarkan aspek gender, perubahan konsepsi dan 

kemampuan berpikir kritis juga bisa ditinjau berdasarkan aspek lain seperti 

gaya belajar, struktur kognitif, motivasi, dan motivasi siswa pada suatu materi 

pelajaran. 

 

 

 

 


