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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa melalui 

penggunaan instrumen tes perintah menggambar yang dilengkapi dengan tes 

pemahaman konsep secara tertulis dan wawancara, dari 23 siswa teridentifikasi 

26% siswa mengalami miskonsepsi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 

gambar dapat digunakan dalam mendeteksi miskonsepsi siswa. Sub-konsep yang 

banyak dimiskonsepsi oleh siswa dalam belajar konsep difusi-osmosis adalah 

konsep konsentrasi zat, hipertonik dan hipotonik. Faktor-faktor yang 

menyebabkan miskonsepsi siswa dalam belajar konsep difusi-osmosis disebabkan 

oleh kesulitan siswa dalam memahami konsep ini serta siswa tidak mampu 

menghubungkan konsep dengan konsep yang lain, siswa hanya mengenal istilah 

dan kata-kata tanpa memahami artinya, dan pemikiran intuitif siswa. Sumber 

belajar yang digunakan siswa berupa buku pelajaran juga dapat menimbulkan 

miskonsepsi dikarenakan bahasa dalam buku pelajaran yang sulit dipahami oleh 

siswa. 

B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka dibuatlah saran-

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru 

Konsep difusi-osmosis merupakan konsep yang cukup abstrak untuk 

dipahami siswa, misalnya pada konsep hipertonik & hipotonik dan proses 

perpindahan molekul. Guru dapat menggunakan gambar atau simbol-

simbol untuk membantu siswa dalam memahami konsep ini, dimana guru 

sebaiknya lebih memberikan kesempatan kepada siswa dan melatih siswa 

untuk menginterpretasikan gambar, karena gambar dapat mewakili 

representasi dari konsep-konsep serta dapat menghemat penggunaan kata-

kata. 

2. Bagi peneliti lain  

a. Pada penelitian dilakukan kegiatan wawancara terhadap semua siswa 

yang menjadi subjek penelitian sehingga dibutuhkan beberapa 

pewawancara tambahan dengan rasio 1:5 (satu pewawancara 

mewawancarai lima orang siswa). 

b. Melakukan penelitian tentang identifikasi miskonsepsi siswa pada 

konsep-konsep biologi lainnya.  

3. Terdapat miskonsepsi pada soal perintah menggambar tipe A (nomor 1 

pada lampiran A2) sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan soal ini. 

Perlu adanya perbaikan redaksi pada soal perintah menggambar tersebut 

untuk dapat digunakan selanjutnya.  


