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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan, yang berjudul analisis miskonsepsi 

peserta didik pada materi suhu dan kalor di kelas XI SMA Negeri 04 Bombana, 

akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pembelajaran fisika kelas XI MIA di SMA Negeri 04 Bombana sudah 

berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya 

yaitu tingkat pemahaman peserta didik yang berberda-beda, minat dan motivasi 

belajar fisika masih tergolong rendah, kurangnya penggunaan media pembelajaran 

yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran fisika, dan belum 

terlaksananya aspek pelaksanaan pembelajaran dengan efisien oleh guru dan 

peserta didik. 

2. Tingkat pemahaman peserta didik pada konsep suhu dan kalor di kelas XI MIA 1, 

2, dan 3 SMA Negeri 04 Bombana tergolong dalam 3 kategori. Pertama kategori 

paham konsep (PK) dengan persentase terendah 12,3%, kedua kategori 

miskonsepsi (MIS) dengan persentase yang tertinggi yaitu 66,5%, dan tidak paham 

konsep (TPK) sebesar 21,1%. 

3. Miskonsepsi peserta didik pada materi suhu dan kalor di kelas XI MIA  1, 2, dan 3 

SMA Negeri 04 Bombana tergolong tinggi, dikarenakan lebih banyak
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jumlah peserta didik yang mengalami miskonsepsi dibanding paham konsep. Secara 

keseluruhan, persentase miskonsepsi tertinggi adalah 65%. Untuk persentase 

miskonsepsi kategori sedang adalah 27,5%, dan persentase miskonsepsi terendah 

adalah 7,5%. 

5.2 Saran  

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala SMA Negeri 04 Bombana untuk lebih meningkatkan mutu 

pembelajaran Fisika serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

2. Kepada guru mata pelajaran Fisika, agar lebih memperhatikan  

kemampuan/pengetahuan dasar matematika yang dimiliki oleh peserta didik serta 

menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif yang sesuai dengan 

meteri pokok yang diajarkan serta mendorong aktivitas pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi dan minat belajar fisika peserta didik serta memperhatikan 

aspek-aspek pembelajaran. 

3. Kepada peserta didik, agar lebih mengembangkan kemampuan/pengetahuan dasar 

matematika dalam proses pembelajaran guna menumbuhkan motivasi dan minat 

belajar baik dalam diri sendiri maupun dengan teman lain untuk meningkatkan 

kemampuan hasil belajar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan 

atau rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam hal mengidentifikasi miskonsepsi 

peserta didik pada konsep fisika lainnya atau mengidentifikasi miskonsepsi peserta 
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didik lebih dalam. Terutama ditinjau dari penggunaan media yang tepat dan 

kemampuan/pengetahuan dasar matematika peserta didik 

5. Kepada orang tua peserta didik, agar selalu membimbing dan memotivasi anak 

untuk belajar. 

 


