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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Tipe HOTS di MAN 1 

Konawe Selatan”, maka peneliti memperoleh kesimpulan dan saran sebagai 

berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai analisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS pada level 

konitif C4-Menganalisis dan C-5 Mengevaluasi menunjukkan bahwa setiap 

siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Kesalahan yang 

dilakukan siswa kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Newman. 

Adapun kesalahan siswa dianalisis berdasarkan prosedur Newman yang 

terdiri dari 5 tahap, yaitu membaca(reading), memahami (comprehension), 

transformasi (transformation), keterampilan proses (process skill), dan 

penulisan jawaban akhir (eendcoding). Adapun jenis kesalahan membaca 

(reading error) : Siswa membaca dengan menghilangkan kata/simbol 

tertentu, siswa tidak mampu membaca soal secara benar. Kesalahan 

memahami (comprehension error) : Siswa kurang/salah dalam menuliskan 

hal yang diketahui, siswa tidak menuliskan yang ditanyakan. Kesalahan 

Transformasi (transformation error) : Siswa tidak membuat permisalan, 

siswa kesulitan dalam membuat sistem pertidaksamaan linear dan fungsi 

objektif, siswa tidak menuliskan rumus yang digunakan. Kesalahan 

keterampilan proses (process skill error) : Siswa kesusahan dalam melakukan 
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eliminasi dan subtitusi, siswa melakukan kesalahan dalam menuliskan tanda 

operasi, siswa melakukan kesalahan dalam melakukan operasi dan 

menyederhanakan persamaan dan pertidaksamaan, siswa mengerjakan secara 

asal-asalan, siswa tidak melanjutkan pengerjaan soal. Kesalahan penulisan 

jawaban akhir (endcoding error) : Siswa tidak menuliskan kesimpulan, siswa 

menuliskan kesimpulan tetapi salah kerana melakukan kesalahan pada tahap 

sebelumnya.  

2. Faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

sebagai berikut. Kesalahan membaca (reading errors) : Kurang fokus dan 

terbata-bata dalam membaca soal, tidak menggunakan satuan dalam membaca 

mata uang, kesusahan dalam membaca grafik daerah penyelesaian (khusus 

soal nomor 2). Kesalahan memahami (comprehension errors) : tidak 

menuliskan yang diketahui, tidak menuliskan apa yang ditanyakan, kurang 

dalam menuliskan hal yang diketahui dalam soal. Kesalahan transformasi 

(transformation errors) : tidak menuliskan permisalan dalam menyelesaikan 

soal, tidak menuliskan permisalan dalam menyelesaikan soal karena dia 

sudah tahu, sehingga cukup di ingatannya dan tidak menuliskan di lembar 

jawabannya, tidak paham cara membuat sistem pertidaksamaan linear dua 

variabel, tidak paham mengenai penggunaan tanda ketidaksamaan dalam 

sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Kesalahan keterampilan 

proses (process skills errors) : kesusahan dalam melakukan eliminasi dan 

subtitusi pada sistem persamaan linear dua variabel, kesalahan dalam 

menuliskan tanda operasi, kesalahan dalam melakukan operasi penjumlahan, 
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pengurangan, perkalian dan pembagian, kesalahan dalam menyederhanakan 

suatu persamaan dan pertidaksamaan, asal-asalan dalam mengerjakan soal, 

tidak melanjutka proses kerja, tidak cukup waktu dalam mengerjakan soal. 

Kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding errors) : tidak menuliskan 

jawaban akhir karena belum selesai dalam mengerjakan soal, tidak 

menuliskan jawaban akhir karena tidak sempat menuliskannya, menuliskan 

kesimpulan akan tetapi salah karena jawaban sudah salah dari tahap 

sebelumnya. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang 

hanya berjumlah 17 orang siswa dengan siswa yang diwawancarai hanya sejumlah 

4 orang sehingga kemungkinan penyebab kesalahan yang diperoleh masih relatif 

sedikit. Keterbatasan selanjutnya adalah cakupan penelitian dimana dalam 

penelitian ini hanya membahas jenis dan faktor penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika tipe HOTS tanpa disertai pemberian perlakuan 

solusi secara langsung kepada siswa maupun guru dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

5.3. Saran. 

Adapun saran peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Saran yang ditujukan kepada guru terkait rendahnya kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika tipe HOTS, maka peneliti menyarankan 

untuk memperkuat materi prasyarat dan kemampuan operasi siswa demi 

menghindari kesalahan yang sama kedepannya. Kemudian, guru lebih 

berperan aktif dalam membimbing dan memberi latihan soal kepada siswa 



 

82 

 

sehingga siswa akan lebih terbiasa dalam menyelesaikan soal, terutama soal 

tipe HOTS, dan dengan melihat kesalahan siswa sebagai bentuk evaluasi guru 

dalam meningkatkan kualitas belajar siswa demi tercapaitnya tujuan belajar 

dengan baik. 

2. Saran yang ditunjukkan kepada siswa adalah lebih semangat lagi dalam 

belajar. Selain itu, diharapkan kedepannya agar fokus dan teliti dalam 

menyelesaikan soal demi menghindari kesalahan yang sama kedepannya. 

Selain itu, diharapkan agar siswa berinisiatif untuk membiasakan diri 

mengerjakan soal secara mandiri demi meningkatka kemampuan matematika 

siswa. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk 1) Mengkaji lebih dalam lagi 

terkait kesalahan siswa serta usaha yang dilakukan guru maupun siswa dalam 

mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS 

dengan berbagai metode dan pendekatan demi tercapainya pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran; 2) Mengukur kemampuan dasar 

matematika siswa, karena terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan 

disebabkan karena kemampuan dasar yang tidak maksimal; 3) Mengukur 

efektivitas pembelajaran daring untuk mengetahui apakah siswa dapat 

menyerap materi secara maksimal. 

 

 

 

 


