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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa miskonsepsi masih terjadi pada materi suhu dan kalor, di mana 

pada konsep hubungan antara suhu dengan ukuran suatu benda yang diteliti sebesar 

21% mengalami miskonsepsi dan setelah diwawancarai partisipan yang 

diwawancara menyatakan bahwa suhu benda A (benda yang lebih kecil)  lebih besar 

dari pada suhu benda B (benda yang  lebih besar) meskipun benda tersebut berada 

didalam  gelas yang berisi air dan dipanaskan dengan suhu yang sama atau 

sebaliknya yaitu siswa beanggapan bahwa suhu benda A (benda yang lebih kecil)  

lebih kecil dari pada suhu benda B (benda yang  lebih besar) meskipun benda 

tersebut berada didalam  gelas yang berisi air dan dipanaskan dengan suhu yang 

sama. Yang kedua, siswa beranggapan bahwa suhu bneda akan berubah saat dibagi 

menjadi beberapa bagian. 

Siswa juga mengalami miskonsepsi mengenai hubungan suhu dengan kalor 

jenis. Sebanyak 2% partisipan mengalami miskonsepsi dan ketika diwawancarai 

siswa beranggapan bahwa suhu air  lebih besar daripada suhu besi karena kalor jenis 

air lebih besar daripada kalor jenis yang dimiliki oleh besi. 

Untuk konsep perubahan wujud, siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 

40% partisipan mengalami miskonsepsi. Setelah diwawancarai siswa mengatakan 

bahwa suhu zat dapat naik saat terjadi perubahan wujud. 
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Sedangkan bila dikelompokkan berdasarkan subkonsep miskonsepsi terbesar 

pada penelitian ini terjadi pada konsep kesetimbangan termal dan perpindahan 

kalor, siswa yang mengalami miskonsepsi pada konsep ini sebesar 73%. Setelah 

diwawancarai, siswa beranggapan bahwa suhu besi lebih tinggi daripada suhu air 

meskipun besi dan air bersentuhan kemudian siswa beranggapan bahwa kalor dapat 

mengalir antara dua benda meskipun suhunya sama. 

5.2 Implikasi  

Implikasi hasil penelitian ini adalah miskonsepsi yang dialami oleh siswa 

pada Konsep suhu dan kalor dapat digunakan sebagai acuan guru dalam 

pembelajaran, sehingga guru dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

yang membuat siswa tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, implikasi hasil 

penelitian ini dapat menggambarkan pemahaman siswa pada konsep suhu dan kalor 

masih rendah. Hal ini menunjukkan siswa belum betul-betul memahami pada 

konsep yang telah diajarkan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan  diatas maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu : 

1. Untuk meminimalisasi miskonsepsi sebaiknya guru melakukan apersepsi 

serta menentukan metode pembelajaran yang tepat. Dengan metode 

pembelajaran yang berpusat kepada siswa maka dengan mudah guru 

mengetahui miskonsepsi pada siswa. 

2. Diharapkan bagi guru ketika menemukan miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa agar segera meremediasinya. Jika dibiarkan akan dapat menggangu 

pemahaman siswa dalam memahami konsep lainya yang masih berkaitan. 

 

 


