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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta permasalahan yang

telah dirumuskan, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis kesalahan siswa kelas VIIA di MTsN 1 Konawe Selatan dalam

menyelesaikan masalah pada materi aritmetika sosial yaitu: Kesalahan

membaca yaitu siswa salah membaca kata-kata atau angka-angka, dapat

membaca dengan baik akan tetapi tidak bisa mengambil informasi yang

penting. Kesalahan pemahaman, siswa salah menentukan apa yang

ditanyakan sehingga salah dalam mengaplikasikan rumus, di karenakan

siswa keliru. Kesalahan proses penyelesaian yaitu siswa Salah dalam

pengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal, Salah dalam

menentukan sistematika penyelesaian soal matematika; Kesalahan

penentuan (jawaban akhir) yaitu siswa salah dalam menentukan jawaban

akhir. Siswa yang tidak mengerjakan soal, penyebabnya adalah karena

siswa benar benar tidak memahami tentang materi Aritmrtika sosial dan

menurut siswa waktu yang diberikan oleh guru kurang saat mengerjakan

soal. Secara keseluruhan kesalahan terbanyak terletak pada jenis kesalahan

penentuan jawaban akhir di sebabkan karena kesalahan perhitungan atau

proses penyelesaian yaitu sebanyak 16 siswa diantara 17 siswa. Kesalahan

terbanyak selanjutnya terletak pada jenis kesalahan transformasi

disebabkan karena pemahaman siswa masih kurang yaitu sebanyak 9 siswa
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di antara 17 siswa, Kesalahan sedikit terletak pada jenis kesalahan

membaca yaitu sebanyak 5 siswa dari 17 siswa kelas VIIA MTsN 1

Konawe Selatan.

2. Faktor-faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan

masalah dalam materi aritmetika sosial yaitu: terdiri dari faktor internal

dan eksternal. Faktor internal faktor yang berasal dari diri siswa seperti

kurangnya motivasi belajar, minat, dan kreativitas siswa, sedangkan faktor

eksternal faktor yang berada di luar diri siswa seperti, orang tua dan

teman-teman berisik di dalam ruangan maupun diluar ruangan kelas saat

sisiwa sedang belajar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa hal yang perlu penulis

rekomendasikan bagi pihak sekolah dan pihak peneliti selanjutnya demi

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada umumnya untuk mengatasi

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi Aritmetika Sosial adalah

sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah ada Beberapa alternatif pemecahan terhadap

kesalahan-kesalahan yang dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita yang

disajikan untuk setiap jenis kesalahan adalah:

a. Alternatif salah membaca yaitu: (1) guru hendaknya menekankan

pentingnya penyelesaian soal secara lengkap, (2) membaca soal

berulang-ulang;(3) Mengambil informasi yang penting dari apa yang di

baca.
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b. Alternatif Pemahaman yaitu: (1) guru hendaknya memberikan proses

dari perolehan rumus yang ada sehingga siswa tidak hanya sekedar

menghafal rumus tersebut; (2) guru hendaknya memberikan catatan di

papan tulis dibuat sejelas mungkin sehingga tidak menimbulkan makna

ganda; (3) guru hendaknya memperbanyak latihan soal sehingga

terbiasa dalam menghadapi soal serta untuk memperkuat ingatan siswa

dan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Dengan banyak latihan

soal, dengan sendirinya siswa akan hafal dengan rumus-rumus yang

ada.

c. Alternatif proses penyelelesaian yaitu: (1) dalam melakukan

perhitungan hendaknya dilakukan dengan teliti. Oleh karena itu

disarankan untuk memeriksa hasil perhitungan pada setiap operasi

bilangan bulat penyelesaian untuk memastikan hasil perhitungannya

benar (2) membiasakan mengecek jawaban kembali dan menyesuaikan

dengan konsep yang ada, untuk mengetahui masuk akal atau tidaknya

suatu jawaban serta langkah penyelesaiannya

d. Alternatif penentuan hasil akhir yaitu: (1) perhatikan dalam membaca

soal; (2) pemahaman dalam mengaplikasikan rumus; (3) memperhatika

proses penyelesaian atau perhitungan.

e. Sarana dan Prasarana atau alat peraga lengkap agar siswa lebih mudah

memahami materi yang di sampaikan oleh guru.

Beberapa solusi dilakukan oleh guru untuk meminimalisir kesalahan siswa

yaitu: Guru harus merancang soal secara spesifik. Artinya, di dalam soal harus
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dibuat perintah membuat diketahui dan ditanyakan atau menyiapkan langkah-

langkah dalam menjawab soal, guru memilih soal yang berhubungan dengan

kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata yang mudah dimengerti oleh siswa,

guru membuat soal dalam bentuk gambar, agar siswa lebih mudah dalam

membuat soal kedalam kalimat matematika, model pembelajaran yang diberikan

kepada siswa harus kreatif. Artinya, guru perlu membuat games yang menyangkut

indikator atau guru memberikan hadiah kepada siswa agar siswa lebih semangat

dalam pembelajaran, adanya sarana dan prasarana atau alat peraga dalam

pembelajaran matematika agar siswa mudah memahami, pembelajaran dilakukan

secara berkelompok untuk menghindari kesalahan teknis dalam mengerjakan

soal/tes, dan guru perlu pendampingan lebih terhadap siswa untuk menghindari

kesalahan siswa tidak menjawab soal.

2. Bagi pihak penelitia selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat diajukan

adalah untuk melakukan penelusuran lebih mendalam tentang bagaiman

karakteristik siswa dengan kemampuan rendah.
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