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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

siswa SMA baik dari sekolah kategori tinggi, sedang dan rendah di 

Kabupaten Majalengka mengalami miskonsepsi pada delapan konsep 

termokimia, yaitu reaksi eksoterm, reaksi endoterm, perubahan entalpi 

penetralan, perubahan entalpi pembentukan, perubahan entalpi 

penguraian, perubahan entalpi pembakaran, perubahan entalpi reaksi 

berdasarkan diagram dan energi ikatan. Total miskonsepsi terbesar yaitu 

terdapat pada konsep reaksi eksoterm dengan persentase 46,10%. Siswa 

mengalami miskonsepsi bahwa pada reaksi eksoterm dibutuhkan energi 

yang sangat besar untuk menimbulkan rasa panas, sedangkan 

miskonsepsi yang paling sedikit dialami siswa terdapat pada konsep 

perubahan entalpi pembentukan dengan persentase hanya sebesar 

26,68%, yakni persamaan termokimia dari pembentukan NaCl pada 

keadaan standar adalah Na+(aq) + Cl-(aq) → NaCl(s) ΔHo
f = -411 

kJ/mol. 

Hasil analisis jawaban siswa menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan miskonsepsi pada siswa SMA pada sekolah kategori tinggi, 

sedang dan rendah di Kabupaten Majalengka. Siswa SMA dari sekolah 

kategori tinggi lebih banyak mengalami miskonsepsi pada konsep 

perubahan entapi pembakaran, pada sekolah kategori sedang yaitu 

konsep reaksi eksoterm, sedangkan pada sekolah kategori rendah yaitu 

konsep reaksi endoterm. Berdasarkan uji statistik, miskonsepsi siswa 

SMA di Kabupaten Majalengka pada sekolah tinggi, sedang dan rendah 

memiliki perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi dari uji ANAVA satu jalur sebesar 0,001, dengan ketentuan 

jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka perbedaan miskonsepsi 

dikatakan signifikan.   

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka implikasi yang 

dapat diberikan yaitu miskonsepsi-miskonsepsi yang teridentifikasi pada 
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materi termokimia dalam penelitian ini dapat digunakan oleh guru kimia 

sebagai acuan untuk proses pembelajaran, diantaranya merencanakan 

strategi dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, sehingga tidak 

lagi memunculkan miskonsepsi pada siswa. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, berikut 

beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, diantaranya: 

1) Untuk penelitian profil miskonsepsi pada materi kimia 

selanjutnya, sebaiknya menggunakan instrumen tambahan 

seperti angket dan pertanyaan wawancara. Hasil wawancara 

dan data angket dapat digunakan sebagai data pendukung untuk 

menggali lebih dalam mengenai miskonsepsi yang dialami 

siswa serta mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya 

miskonsepsi tersebut. 

2) Untuk penelitian profil miskonsepsi pada materi kimia 

selanjutnya, sebaiknya dilakukan pengkategorian pada siswa 

juga, tidak hanya pada sekolah. 

3) Peneliti lain dapat melakukan penelitian profil miskonsepsi 

pada materi kimia lainnya menggunakan tes diagnostik pilihan 

ganda dua tingkat, baik berupa narasi ataupun berbasis piktorial 

yang telah dikembangkan dan dinyatakan valid serta reliabel, 

sehingga miskonsepsi pada materi lain dapat teridentifikasi. 

4) Peneliti lain dapat mengembangkan tes diagnostik pilihan 

ganda dua tingkat pada materi kimia lainnya, baik berupa narasi 

ataupun berbasis piktorial, sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian profil miskonsepsi. 

 


