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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, maka 

dapat diambil suatu kesimpulan terhadap kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat dikelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 

Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut: 

1. Kesalahan Membaca Soal 

Kesalahan membaca soal yaitu siswa tidak dapat mengambil informasi yang 

penting dari soal yang diberikan.Hal tersebut terjadi karena siswa terburu-buru 

dalam membaca soal serta kurangnya kemampuan siswa menangkap maksud yang 

terrdapat pada soal. 

2. Kesalahan Pemahaman 

Kesalahan pemahaman Siswa tidak tepat dalam menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan, sehingga apa yang ditanyakan digabungkan menjadi 

satu dengan yang diketahui dari soal. Hal tersebut terjadi karena terburu-buru 

dalam menuliskan maksud dari masalah soal tersebut, serta kurangnya ketelitian 

siswa terhadap penulisan informasi yang diketahui dan ditanyakan. 

3. Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi yaitu siswa tidak mampu menerjemahkan atau 

mengubah kalimat soal kedalam kalimat matematika. Hal ini terjadi karena 

disebabkan kurang pemahaman siswa tentang informasi yang ditanyakan dalam 

soal, tidak berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam memahami masalah 
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soal. Oleh karena itu, siswa mengalami kesalahan dalam mengubah kalimat soal 

kedalam kalimat matematika sehingga mengakibatkan siswa melakukan kesalahan 

dalam mengevaluasi solusi-solusi karena menggunakan model matematika yang 

salah dan kesalahan membuat model matematika juga mengakibatkan siswa 

melakukan kesalahan dalam menafsirkan solusi 

4. Kesalahan Keterampilan Proses 

Kesalahan keterampilan proses yaitu kesalahan dalam penggunaan konsep 

atau rumus yang digunakan. Hal ini terjadi karena disebabkan kurangnya 

ketelitian siswa dalam memahami maksud soal, bingung karena melihat bentuk 

dari model matematika yang dibuat sehingga berdampak pada penggunaan rumus 

yang tidak tepat. 

5. Kesalahan Penulisan Jawaban 

 Kesalahan penulisan jawaban yaitu kesalahan dalam penulisan jawaban 

akhir atau suatu kesimpulan setelah mengunakan konsep atau rumus yang 

diterapkan salah sehingga berdampak pada suatu kesimpulan yang salah. Hal ini 

terjadi karena disebabkan kurangnya ketelitian dalam penggunaan rumus yang 

digunakan diawal. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh letak kesalahan yang paling banyak 

dilakukan adalah kesalahan dalam transformasi atau keterampilan proses. Hal ini 

disebabkan karena sebagian banyak siswa masih belum paham dengan cara atau 

rumus apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah serta pengoperasian 

langkah rumus yang digunakan tidak tepat. Ataupun hal ini bisa berawal dari 
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pembuatan model matematika saat siswa membaca dan memamhami soal yang 

salah sehingga mengakibatkan pada penggunaan yang salah juga. 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, pada saat mengerjakan soal hendaknya melatih ketrampilan 

membaca soal terutama dalam memahami bahasa matematika, perbanyak 

berlatih soal cerita, dan yang penting berusaha  perluas pengetahuan tentang 

konsep atau teorema-teorema lain agar dapat menyelesaikan soal dengan baik.  

b. Bagi guru matematika, diharapkan agar lebih memperbanyak latihan-latihan 

soal yang berbentuk soal cerita terutama pada materi pertidaksamaan kuadrat 

untuk melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal. Kemudian 

hendaknya memperhatikan siswa yang dominan melakukan kesalahan agar 

diperoleh solusi untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan 

berusaha menerapkan pembelajaran yang efektif agar siswa lebih aktif dan 

mudah menerima materi. 

c. Bagi sekolah, setelah diketahuinya kesalahan dan penyebab kesalahan pada 

siswa maka pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan 

kualitas pembelajaran di sekolah terutama pada pembelajaran matematika. 

 

 

 


