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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesalahan siswa pada aspek memahami soal (dapat mengetahui maksud 

soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

soal), persentase kesalahan tidak dapat didefinisikan (pada kesalahan 

memahami soal guru di sekolah tersebut tidak membiasakan menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan). 

2. Kesalahan siswa pada aspek membuat rencana penyelesaian (dapat 

menentukan rumus yang digunakan serta menentukan langkah 

penyelesaiannya), persentase kesalahan 77,86% dengan kriteria tinggi. 

3. Kesalahan siswa pada aspek melaksanakan rencana penyelesaian (proses 

perhitungan aljabar yang tepat dan akurat sehingga menghasilkan jawaban 

yang benar), 92,86% dengan kriteria sangat tinggi. 

4. Kesalahan siswa pada aspek mengambil kesimpulan dengan persentase 

kesalahan 93,57% dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan persentase 

kesalahan yang dilakukan siswa, kesalahan yang paling banyak dilakukan 

dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi adalah pada aspek 

melaksanakan rencana penyelesaian dan mengambil kesimpulan. Hal ini 

disebabkan karena siswa telah salah dalam langkah sebelumnya yaitu pada 
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aspek membuat rencana penyelesaian sehingga pada langkah terakhir 

siswa melakukan kesalahan dan mengalami kesulitan. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui letak 

kesalahan siswa dengan cara mendeskripsikan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal yang pada materi relasi dan fungsi. Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam 

merencanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Dengan mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, guru dapat melakukan antisipasi 

agar kesalahan-kesalahan yang sejenis dapat dihindari. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa juga dapat menjadi gambaran 

tentang pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi serta kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. 

Dengan demikian, guru dapat mengetahui apa yang dibutuhkan siswa untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

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

seperti kesalahan dalam memahami soal, kesalahan dalam membuat rencana 

penyelesaian dan kesalahan dalam melaksanakan rencana penyelesaian dalam 
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menyelesaikan soal-soal materi relasi dan fungsi serta hendaknya guru 

membiasakan kepada siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal. Oleh karena itu, guru perlu memberikan banyak latihan 

dan bimbingan dalam menyelesaikan soal agar siswa akan dapat lebih 

memahami soal dengan baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sarana informasi dan acuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan 

khususnya mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terutama pada 

materi relasi dan fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


