
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan  

kesalahan siswa  dalam menyelesaikan soal matematika materi invers matriks di 

kelas XI MPA 3 SMA Negeri 3 Palangka Raya adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Siswa dalam Meanyelesaikan Soal Invers 

Matriks 

a. Kesalahan fakta, kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu tidak menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanya serta tidak menuliskan simbol matriks “[ ]”. 

b. Kesalahan konsep, siswa kurang mampu memahami materi prasyarat yaitu 

operasi matriks dan determinan matriks.  

c. Kesalahan operasi, kesalahan operasi yang dilakukan siswa adalah siswa tidak 

menjumlahkan dan mengalikan dengan benar serta siswa kurang teliti dalam 

menuliskan hasil akhir.  

d. Kesalahan prinsip, kesalahan yang dilakukan siswa dalam menggunakan rumus 

atau teorema tidak tepat dalam menjawab soal. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Siswa Melakukan Kesalahan dalam 

Menyelesaikan Soal Invers Matriks 

Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan ditinjau dari ranah cipta yang 

bersifat koognitif dari aspek pengetahuan, pemahaman dan penerapan dalam 

menyelesaikan soal invers matriks, yaitu: 

1. Siswa tidak ingat menulis simbol-simbol matematika yang ada pada invers matriks. 



2. Siswa kurang memahami soal invers matriks, siswa tidak mengetahui langkah awal 

dalam penyelesaian soal dan tidak mengetahui rumus yang akan digunakan dalam 

penyelesaian soal tersebut karena ketidakpahaman dengan pertanyaan yang diberikan 

dan memberi penyelesaian yang asal-asalan. 

3. Siswa tidak bisa melakukan operasi hitung perkalian matriks,  siswa kurang teliti 

menuliskan hasil akhir dan siswa salah dalam menghitung perkalian pada invers matriks 

serta siwa tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan  rumus invers matriks. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru, untuk lebih melihat pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal invers matriks, sehingga letak kesalahan tersebut 

diketahui dan dikemudian hari tidak terjadi lagi. Lebih menekankan lagi 

tentang konsep dan aturan dalam invers matriks dan lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran di kelas dan memahami karakter siswa agar siswa lebih percaya 

diri di dalam kelas dan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber data untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


