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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Sim.pulan 

Dari basil analisis miskonsepsi dalam buku teks lP A yang digunakan di SMP 

sekota Medan khU$usnya pada materi respirasi terdapat pada pengertian respirasi pada 

tumbuhan dan fotosintesis terdapat pada rumus reaksi fotosintesis yang menyebabkan 

oversimplitibsi (penyederllanaan suatu konsep). Misk.onsepsi pada materi reproduksi 

terdapat pada pengertian pembuahan peda tumbuhan yang menimbullum misk.onsepsi 

overgeneraiization (mengumw:nkan suatu lconsep). 

Miskonsepsi pada materi klasi.flkasi tumbuhan meo.yebabkan misidentiflkasi 

(kesalahan dalam mengidentifibsi) pada k.lasifikasi gymnospennae. Miskonsepsi pada 

materi pertwnbuhan dan struklur nunbuhan menyebabk.an overgeneraJ.i.zation 

(mengumukan suatu konsep). Materi gerak tropisme pada tumbuhan menyebablc.an 

miskonsepsi k.arena buku teks IP A masih menggunak.an istilah. yang tidak digun.akan 

lagi yaitu geotropisme dan seharusoya gravitropisme. Transportasi twnbuhan dan 

respons . tumbuhan meyebabkan miskonsepsi UDdergeneralization (terlalu 

mcngkhususkan suatu konsep ). 

Persen~ buku yang paling tinggi miskonsepsi adal.ah buku VIII-IT 

(20,68".4.). Persentase miskonsepsi pada tiap sub konsep Tumbuhan Tingkat Tinggi, 

m.eounjukk.an bahwa sub konsep yang paling tinggi miskonsepsi adalah sub k.oasep 

fotosintesis (34,28%) dan yang paling rendah sub konsep S11\lktur tumbuhan (3,44%). 

Pqsentase misk.onsepsi pada tiap k.eJas. menunjukkan bahwa persentase miskonsepsi 

buku keJas vrn (58,62%), kelas vn (34,28%) dan kelas IX (6,89"/o). Kategori 
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miskonsepsi tetbesar pada buku teks lP A SMP di Medan adalah pada kategori 

overgeneral.ization (37,93%), dan terkecil ada1ah misidentification (3,44%). 

5.1 Implilwi 

Untuk dapat me.nghilallgkan miskonsepsi pada bulru teks IP A diaotaranya 

perlu beberapa rekomendasi dari basil penelitian tentang miskonsepsi pada. buku teks 

sebagai sumber dalam pe.nulisan buk:u.. penulisan bulcu tcks yang berkualitas perlu 

segera di.lak:ubn. Miskonsepsi perlu di pelajari dalam perkuliahan (pendidikan guru), 

sehingga calon auru nantinya dapat memberikan konsep -konsep IP A yang benar. 

5.3Sanin 

Hasil penelitian yang diperoleh sec:ara teoritislakademis, yai.tu diketahuinya 

bctbagai kategori miskonsepsi pada tumbuhan tingkat tinggi yang terdapat dalam bulcu 

IPA SMP, sub konsep yang sering mengalami miskonsepsi pada twnbuhan tingkat 

tinggi. kelas dari tiap buku yang mengalarni miskonsepsi dapat menjadi rekomeodasi 

dalam penulisan buku teks IP A di Medan. Guru dapat memperluas wawasan,. 

mengbilangkan miskonsepsi pada buku teks IP A, mencegah miskonsepsi berlanjut 

dimasa depa.n, memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran tumbuhan tingkat 

tinggi dengan memberikan konsep-k:onsep yang benar pada siswa dan membaca basil 

penelitian sehingga dapat memperbaik.i pembelajarao lP A. Guru barns mendiskusikan 

k.oosep-lronsep altematif dengao siswa. dapat meyak.inkan siswa tentang konsep-

konsep altemaiif yang tidak il.miah dan tidak valid. Guru juga harus membantu siswa 

dalam proses mengbilangkan miskonsepsi, yaitu meneubahnya menjadi infonnasi 

yang memiliki konsep ilmiah. 




