
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal uraian 

berbentuk cerita yaitu: 

1) Kesalahan memahami soal 

Kesalahan memahami soal cerita yang dilakukan siswa yaitu: 

(a) Tidak menuliskan informasi diketahui dan ditanya 

(b) Tidak lengkap dalam menuliskan informasi diketahui dan ditanya 

(c) Menuliskan informasi (diketahui/ditanya) yang salah 

(d) Menuliskan informasi yang diketahui atau ditanya saja 

(e) Menuliskan informasi diketahui dan ditanya persis dengan soal 

(f) Menuliskan informasi diketahui pada baris untuk mengisi informasi 

ditanya 

2) Kesalahan membuat model matematika 

Kesalahan membuat model matematika yang dilakukan siswa yaitu: 

(a) Tidak membuat model matematika 

(b) Model matematika tidak sesuai dengan aturan-aturan/prosedur 

matematika 
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(c) Menggunakan model matematika yang salah 

3) Kesalahan melakukan perhitungan 

Kesalahan melakukan perhitungan yang dilakukan siswa yaitu: 

(a) Tidak melakukan perhitungan 

(b) Hasil perhitungan salah 

(c) Hasil perhitungan benar tetapi salah dalam menggunakan aturan-

aturan matematika 

4) Kesalahan menarik kesimpulan 

Kesalahan menarik kesimpulan yang dilakukan siswa yaitu: 

(a) Tidak menuliskan kesimpulan 

(b) Kesimpulan tidak sesuai pertanyaan soal 

(c) Kesimpulan menggunakan hasil perhitungan yang salah  

2. Penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal uraian 

berbentuk soal cerita yaitu: 

1) Minat 

Penyebab terjadinya kesalahan dalam memahami soal yang berkaitan 

dengan minat antara lain: 

(a) Tidak menyukai pelajaran matematika 

(b) Merasa bahwa matematika tidak memiliki manfaat dalam kehidupan 

sehari-hari 

(c) Lupa 

(d) Tidak memperhatikan atau mengobrol ketika guru sedang me-

nyampaikan materi 
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2) Motivasi 

Penyebab terjadinya kesalahan dalam memahami soal yang berkaitan 

dengan motivasi antara lain: 

(a) Tidak bertanya ketika menghadapi kesulitan atau tidak memiliki rasa 

ingin tahu yang lebih luas terhadap materi pada pelajaran matematika 

(b) Mencontek ketika menyelesaikan tugas/PR 

(c) Tidak rajin belajar atau tidak meluangkan waktu untuk belajar 

matematika di luar jam pelajaran sekolah 

3) Penyebab lain siswa melakukan kesalahan, yaitu tidak mampu mengubah 

kalimat dalam soal menggunakan bahasa sendiri, kurang mahir berhitung 

dan memahami soal, terburu-buru, tidak teliti, serta tulisan yang tidak 

terbaca. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Guru hendaknya tidak hanya berfokus pada materi yang disampaikan tetapi 

juga fokus untuk dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Selain itu, guru juga perlu untuk memberi tahu siswa tentang aturan-aturan 

matematika dimana siswa banyak melakukan kesalahan dalam hal ini, 

misalnya cara penulisan tanda positif/negatif, penulisan tanda bagi, cara 

menyelesaikan soal dengan satuan yang berbeda. 
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3. Peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai 

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk cerita 

pada pembelajaran matematika disarankan agar meneliti aspek-aspek 

kesalahan lain yang mungkin dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita dan jika ingin melakukan wawancara kepada siswa disarankan untuk 

melakukan pendekatan terlebih dahulu agar siswa dapat mengungkapkan 

informasi yang diperlukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi.  


