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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, analisis dan pembahasan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan konsistensi ilmiah dan 

konsistensi representasi siswa pada mata pelajaran Fisika dengan kategori 

peningkatan sedang setelah melalui kegiatan pembelajaran Fisika dengan 

model pembelajaran berbasis masalah (PBM).  

Adapun secara rinci kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat konsistensi representasi siswa mengalami peningkatan setelah 

diterapkan model pembelajaran berbasis masalah (PBM). Hal ini 

ditunjukan dengan nilai gain dinormalisasi sebesar 0,69 dengan kategori 

peningkatan sedang. Peresentase jumlah siswa yang berada pada level 

konsisten bertambah  dari 0% siswa  menjadi 19,44% siswa, pada kategori 

cukup konsisten bertambah dari 5,55% siswa menjadi 75,00% siswa, 

sedangkan siswa yang berada pada kategori tidak konsisten berkurang dari 

94,44% siswa menjadi 2,78% siswa. 

2. Tingkat konsistensi ilmiah siswa mengalami peningkatan setelah 

diterapkan model pembelajaran berbasis masalah (PBM). Hal ini ditandai 

dengan nilai gain dinormalisasi sebesar 0,59 dengan kategori peningkatan 

sedang. Persentase jumlah siswa yang berada pada level konsisten 

bertambah dari 0% siswa menjadi 11,11%, pada kategori cukup konsisten 

bertambah dari 5,55% menjadi 72,22%, sedangkan siswa yang berada 

pada kategori tidak konsisten berkurang dari 94,44% siswa menjadi 

16,67% siswa. 

 

B. Saran 
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Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ada beberapa saran atau 

rekomendasi yang bisa digunakan untuk pengembangan penelitian lebih 

lanjut, diantaranya: 

1. Dalam penelitian lebih lanjut, tipe kecerdasan majemuk siswa (multiple 

intelegent) dapat dijadikan pertimbangan atau diteliti keterkaitannya 

dengan konsistensi ilmiah dan konsistensi representasi siswa.  

2. Dalam penelitian lebih lanjut, konsistensi ilmiah dan konsistensi 

representasi dapat dihubungkan dengan kemampuan siswa lain seperti 

tingkat  pemahaman konsep siswa atau prestasi belajar siswa. Ini untuk 

melihat apakah kemampuan konsistensi representasi ilmiah dan 

konsistensi representasi berkorelasi atau berhubungan kuat dengan 

kemampuan lain siswa. 

 


