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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan keseluruhan data penelitian yang telah diolah, penulis 

menemukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Miskonsepsi yang terungkap melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Siswa menganggap frekuensi sama dengan jumlah gelombang, tidak 

berhubungan dengan selang waktu gelombang tersebut terbentuk. 

Sementara periode dianggap merupakan waktu terjadinya seluruh 

gelombang, tanpa memperhatikan jumlah gelombang yang dihasilkan. 

b. Siswa menganggap panjang gelombang sama dengan jarak yang 

ditempuh gelombang dalam selang waktu tertentu, tanpa 

memperhatikan frekuensi gelombang tersebut. 

c. Siswa tidak mampu menganalogikan amplitudo gelombang permukaan 

air berdasarkan jarak sebuah benda yang dijatuhkan dari atasnya. 

Siswa menganggap jarak benda dari permukaan air tidak berhubungan 

dengan amplitudo gelombang permukaan air yang terbentuk 

d. Siswa tidak mampu mengasosiasikan hubungan antara amplitudo 

dengan energi gelombang dan bunyi keras-lemah 

e. Siswa menganggap cahaya lampu dari dalam ruangan tertutup tidak 

dapat dilihat oleh orang di luar ruangan karena tidak adanya medium 

yang merambatkan cahaya, begitu juga bunyi musik di studio musik 

tidak terdengar meskipun ruangan studio tidak diberi lapisan kedap 

suara 

f. Siswa menganggap gelombang transversal selalu terbentuk akibat arah 

getar vertikal dan gelombang longitudinal selalu terbentuk akibat arah 

getar horizontal 

g. Siswa menganggap satu gelombang pada gelombang longitudinal sama 

dengan jarak dua buah renggangan ditambah satu rapatan 
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h. Siswa menganggap intensitas lemah suatu bunyi dari dalam kamar 

yang terdengar dari luar diakibatkan oleh sifat gelombang yang hanya 

memindahkan energi namun tidak memindahkan medium 

i. Siswa menganggap peristiwa masuknya cahaya pada lubang ventilasi 

sebuah ruangan merupakan peristiwa tersaringnya sebagian gelombang 

cahaya karena cahaya menyebar ke segala arah 

j. Siswa tidak mampu menafsirkan persamaan gelombang sehingga 

menganggap persamaan gelombang pantul pada ujung tetap maupun 

ujung bebas merupakan persamaan gelombang berdiri 

k. Siswa menganggap bahwa bunyi lebih cepat merambat pada musim 

panas dikarenakan kondisi medium pada musim panas lebih rapat 

dibandingkan pada musim dingin 

l. Siswa keliru menjelaskan bunyi sebagai gelombang longitudinal yang 

berbentuk rapatan dan renggangan 

m. Siswa menganggap bunyi sebagai partikel yang merambat dan masuk 

ke zona pendengaran manusia sehingga dapat didengar 

n. Siswa menganggap jumlah mesin yang berbunyi berhubungan dengan 

frekuensi bunyi yang terdengar, sehingga frekuensi bunyi 10 mesin 

lebih besar daripada frekuensi satu mesin 

o. Siswa menganggap suara yang berada baik di atas batas ambang 

perasaan (120 dB) maupun di bawah batas ambang pendengaran (0 

dB) akan merusak pendengaran 

p. Siswa menganggap suhu tidak berpengaruh pada cepat rambat bunyi 

sehingga tidak terdapat perbedaan cepat rambat bunyi pada suhu 

rendah maupun suhu tinggi 

q. Siswa menganggap bunyi tidak bisa mengalami polarisasi karena 

bunyi tidak dapat dibelokkan 

r. Siswa menganggap layangan bunyi dapat terjadi hanya dengan syarat 

terdapat perbedaan frekuensi antara dua gelombang, tanpa 

memperhatikan adanya titik pertemuan antara kedua gelombang 
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s. Siswa menganggap frekuensi layangan bunyi menunjukkan jumlah 

bunyi tinggi-rendah bergantian setiap detik 

2. Konsistensi penggunaan model konsepsi yang sesuai konsepsi ilmiah yang 

diterima para ilmuan pada siswa kelas XII IPA 4 bernilai fluktuatif di 

setiap konsep yang terdapat pada materi Gelombang. Pada konsep 

mengenai elemen-elemen gelombang, karakteristik gelombang mekanik 

dan elektromagnetik, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat 

bunyi, dan layangan bunyi, indeks konsistensinya lebih rendah daripada 

indeks konsistensi penggunaan model konsepsi yang miskonsep, 

menunjukkan bahwa pada konsep-konsep tersebut lebih banyak siswa 

yang masih mengalami miskonsepsi dibandingkan memahami konsep 

dengan baik. Sementara pada konsep mengenai karakteristik gelombang 

transversal dan longitudinal, difraksi gelombang, gelombang berdiri pada 

ujung tetap dan bebas, bunyi sebagai gelombang longitudinal, Intensitas 

dan Taraf Intensitas, serta gejala gelombang pada bunyi indeks konsistensi 

penggunaan model konsepsi yang sesuai konsepsi ilmiah lebih besar 

dibandingkan indeks konsistensi penggunaan model konsepsi yang 

miskonsep, menunjukkan bahwa pada konsep-konsep tersebut lebih 

banyak siswa yang memahami konsep dengan baik dibandingkan 

mengalami miskonsepsi. Sama halnya dengan konsistensi penggunaan 

model konsepsi yang sesuai konsepsi ilmiah, konsistensi penggunaan 

model konsepsi yang miskonsep pun mengalami fluktuasi. Dari seluruh 

data yang diperoleh, trend yang diperlihatkan adalah bahwa indeks 

konsistensi penggunaan model konsepsi yang miskonsep selalu berada 

pada nilai yang lebih dekat dengan indeks konsistensi penggunaan model 

konsepsi yang sesuai konsepsi ilmiah, menunjukkan bahwa model 

konsepsi yang miskonsep banyak mempengaruhi jawaban siswa. Hal ini 

didukung oleh temuan bahwa konsistensi penggunaan model konsepsi 

yang salah konsep selalu bernilai paling kecil daripada penggunaan model 

konsepsi lainnya, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mengalami 

salah konsep selalu paling sedikit dibandingkan yang memahami konsep 
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dengan baik dan yang mengalami miskonsepsi. Hal ini mendukung asumsi 

bahwa miskonsepsi bersifat persisten dan sangat mempengaruhi 

pemahaman konsep siswa. 

3. Gambaran konsistensi model konsepsi siswa ketika dihubungkan dengan 

berbagai dimensi pengalaman belajar menunjukkan pola yang berbeda-

beda. Berikut dimensi-dimensi pengalaman belajar yang diduga turut 

mempengaruhi konsistensi konsepsi siswa karena memperlihatkan  

distribusi konsistensi model konsepsi yang sesuai teori, diantaranya : 

a. Peringkat siswa di tingkatan belajar sebelumnya. Artinya prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran lain secara keseluruhan turut 

mempengaruhi konsistensi konsepsi siswa dalam Mata Pelajaran 

Fisika. Siswa dari kelompok yang memiliki peringkat lebih tinggi (10 

besar) menunjukkan konsistensi penggunaan model konsepsi A lebih 

tinggi daripada kelompok siswa dengan peringkat lebih rendah (> 10 

besar), sementara konsistensi penggunaan model konsepsi yang tidak 

sesuai konsepsi ilmiah (model B dan model C) lebih rendah daripada 

siswa pada kelompok peringkat lebih rendah (>10 besar). Hal ini 

menunjukkan tingkat pemahaman konsep yang lebih baik pada 

kelompok siswa yang termasuk peringkat tinggi di kelas. 

b. Kesesuaian metode mengajar guru dengan gaya belajar siswa. Siswa 

dari kelompok yang memperoleh metode ajar yang sesuai dengan gaya 

belajar menunjukkan konsistensi penggunaan model konsepsi A lebih 

tinggi daripada kelompok siswa yang tidak memperoleh metode ajar 

yang sesuai gaya belajarnya, sementara konsistensi penggunaan model 

konsepsi yang tidak sesuai konsepsi ilmiah (model B dan model C) 

lebih rendah daripada siswa pada kelompok yang tidak memperoleh 

metode ajar yang sesuai. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman 

konsep yang lebih baik pada kelompok siswa yang gaya belajarnya 

terfasilitasi (sesuai) dengan metode ajar guru. Artinya, metode 

mengajar guru dituntut agar dapat memfasilitasi gaya belajar siswa 

yang berbeda-beda.  
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c. Pengalaman belajar berupa membaca artikel penemuan Fisika. Siswa 

dari kelompok yang lebih sering membaca artikel Fisika menunjukkan 

konsistensi penggunaan model konsepsi A lebih tinggi daripada 

kelompok siswa yang lebih jarang membaca artikel Fisika, sementara 

konsistensi penggunaan model konsepsi yang tidak sesuai konsepsi 

ilmiah (model B dan model C) lebih rendah daripada siswa pada 

kelompok yang jarang membaca artikel terkait penemuan Fisika. Hal 

ini menunjukkan tingkat pemahaman konsep yang lebih baik pada 

kelompok siswa yang lebih sering membaca artikel terkait penemuan 

Fisika. Artinya, pengetahuan siswa perlu ditunjang dengan artikel 

penemuan Fisika di luar buku teks yang dipelajari di sekolah 

d. Buku Teks yang digunakan sebagai sumber belajar. Dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa semakin banyak buku teks yang dijadikan 

referensi belajar, semakin konsisten pula penggunaan model konsepsi 

yang sesuai konsepsi ilmiah (model A) oleh siswa. Sebaliknya, 

konsistensi penggunaan model konsepsi yang tidak sesuai konsepsi 

ilmiah (model B dan model C) lebih rendah dibandingkan siswa yang 

hanya menggunakan satu jenis buku teks saja sebagai sumber belajar. 

Sementara pada dimensi pengalaman belajar lainnya berupa prestasi 

belajar Fisika pada masa sebelumnya (rerata nilai Fisika di rapor), minat 

siswa terhadap pembelajaran Fisika di sekolah dan jam belajar siswa di 

luar sekolah, memperlihatkan pola yang tidak dikenali pengaruhnya.  

B. Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian selanjutnya, teknik Model Analysis dapat dikembangkan 

pada penyelidikan mengenai level of confusion yang menggambarkan konflik 

konseptual yang terjadi pada diri siswa sebelum dan sesudah mengalami 

pembelajaran Fisika. (melalui desain penelitian pretest- posttest) 



80 
 

Riska Mardiana, 2013 

ANALISIS KONSISTENSI KONSEPSI SISWA MENGGUNAKAN MODEL ANALYSIS BERDASARKAN 

PENGALAMAN BELAJAR FISIKA PADA MATERI GELOMBANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Pada penelitian selanjutnya, teknik Model Analysis dapat diintegrasikan 

kepada jenis penelitian pemberian perlakuan (eksperimen) yang berorientasi 

pada pemecahan masalah inkonsistensi model konsepsi siswa 

3. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan kepada upaya untuk mengetahui 

manfaat dan pola yang lebih sistematis dan akurat dalam hal pengembangan 

desain pembelajaran berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui teknik 

Model Analysis dalam penelitian ini 

4. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan secara lebih khusus untuk menyelidiki 

secara terperinci bentuk hubungan dan korelasi antara dimensi-dimensi 

pengalaman yang dikemukakan dalam penelitian ini : peringkat kelas siswa, 

pengalaman belajar pada masa sebelumnya (rerata nilai Fisika di rapor), minat 

siswa terhadap pembelajaran Fisika di sekolah, pengalaman belajar siswa di 

luar sekolah, kesesuaian metode ajar guru dengan gaya belajar siswa, 

pengalaman belajar berupa membaca artikel penemuan Fisika, dan buku teks 

yang digunakan sebagai sumber belajar dalam hal mempengaruhi konsistensi 

konsepsi siswa 

 

 

 

 

 


