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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis 

miskonsepsi siswa pada materi momentum dan impuls setelah pembelajaran 

inkuiri berbantuan simulasi komputer, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan 

model pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer dapat mengatasi 

miskonsepsi dibandingkan dengan menggunakan model konvensional (ceramah). 

Secara lebih rinci dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran yang diterapkan pada kelompok A merupakan model 

pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer, di mana siswa dilibatkan 

aktif selama proses pembelajaran dengan memanfaatkan simulasi komputer 

sebagai media pembelajaran. Pembelajaran pada kelompok B menggunakan 

model konvensional (ceramah). Model ini disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah tersebut. 

2. Profil konsepsi siswa setelah pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi 

komputer terbagi ke dalam lima kategori yaitu miskonsepsi, paham konsep, 

paham sebagian, tidak paham konsep, dan tidak dapat dikodekan. Kategori 

tersebut terdeteksi baik pada kelompok A maupun kelompok B. Berdasarkan 

lima kategori tersebut, profil konsepsi kelompok A lebih baik dibandingkan 

kelompok B. Pembelajaran yang diterapkan pada kelompok A maupun B 

mampu memfasilitasi perubahan konsepsi siswa pada materi momentum dan 

impuls, namun pembelajaran yang diterapkan pada kelompok A lebih baik 

dibandingkan pembelajaran yang diterapkan pada kelompok B. 

3. Miskonsepsi siswa tersebar pada sub materi momentum, impuls dan 

hubungan momentum dan impuls, dengan jumlah siswa yang mengalami 

miskonsepsi pada kelompok A lebih sedikit dibandingkan pada kelompok B. 

Sedangkan sub materi dengan jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi 

terbanyak baik pada kelompok A maupun kelompok B adalah sub materi 

hubungan momentum dan impuls. Miskonsepsi yang paking banyak 
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terdeteksi adalah ”Ketika keadaan awal benda diam, momentum hanya dipengaruhi 

oleh massa benda tanpa mengetahui hubungan perubahan momentum dengan 

impuls.” 

   

5.2 Implikasi 

Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa implikasi seperti yang 

dijabarkan berikut. 

1. Memberi informasi baik untuk penulis, guru maupun siswa mengenai profil 

konsepsi siswa setelah pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer. 

2. Miskonsepsi dapat menjadi referensi guru untuk merancang model 

pembelajaran. 

3. Model pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer dapat menjadi 

alternatif pilihan bagi guru dalam mengajarkan materi momentum dan 

impuls. 

4. Membantu siswa mengetahui letak miskonsepsinya, sehingga siswa lebih 

mudah dalam mengatasi miskonsepsi. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penelitian yang dilakukan masih terbilang jauh dari kata sempurna. 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian, peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.  

1. Kemampuan mengelola siswa di dalam kelas sebaiknya dikuasai guru dengan 

baik selain kemampuan pemahaman konsep. Hal ini bermanfaat untuk 

mengontrol siswa dalam proses pembelajaran. Meminimalisir adanya siswa 

yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat mengoptimalkan 

proses pemahaman konsep siswa. 

2. Instrumen MIFT yang digunakan masih perlu untuk dikembangkan agar dapat 

mendeteksi keseluruhan miskonsepsi pada materi momentum dan impuls. 

3. Simulasi komputer yang digunakan masih perlu perbaikan dan penambahan 

konsep-konsep momentum impuls secara lebih utuh. Sehingga dapat 

memfasilitasi konflik kognitif siswa untuk membangun konsep yang sesuai 

dengan yang diyakini oleh para ahli. 
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4. Tahapan pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer harus lebih 

diperhatikan, agar tujuan pembelajaran yaitu penguasaan konsep dapat tercapai 

secara maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi 

lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional dalam memfasilitasi 

penguasaan konsep siswa. Namun untuk mengetahui efektivitas penerapan 

pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer dalam mengatasi miskonsepsi 

diperlukan penelitian lebih lanjut. 

 


