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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta 

permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti membuat kesimpulan yaitu  

Jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI Jurusan IPS MAN 1 Konawe 

Selatan dalam menyelesaikan soal materi Limit Fungsi berdasarkan analisis  

kesalahan Newman terdiri dari 5 kesalahan yang terjadi pada materi Limit 

Fungsi, yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami masalah, kesalahan 

tranformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan penulisan 

jawaban. Kesalahan terbayak dilakukan pada tahap penulisan jawaban sebesar 

   . sedangkan kesalahan terkecil dilakukan pada tahap membaca  yaitu 

sebesar    . Hasil perhitungan persentase kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika terkait materi Limit Fungsi, yaitu 

Persentase untuk kesalahan membaca sebesar    . Persentase untuk 

kesalahan memahami sebesar    . Persentase untuk kesalahan transformasi 

sebesar    . Persentase untuk kesalahan  keterampilan proses sebesar    . 

Persentase untuk kesalahan penulisan jawaban akhir sebesar    .  

5.1.2 Faktor penyebab kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan 

soal matematika pada materi Limit Fungsi yaitu: (1) Kesalahan membaca, 

penyebabnya adalah siswa tidak terbiasa membaca simbol-simbol 

matematika. (2)  Kesalahan memahami masalah,  penyebabnya adalah siswa 

tidak memahami materi Limit Fungsi yang sudah diberikan oleh guru.(3) 

kesalahan transformasi, siswa tidak tahu rumus yang seharusnya digunakan 
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dan ada beberapa siswa yang menyontek kepada temannya pada saat 

menyelesaikan soal karena tidak paham metode penyelesaian yang 

seharusnya digunakan. (4) Kesalahan kemampuan proses, penyebabnya 

adalah siswa salah dalam melakukan perhitungan dan kurang cermat dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kesalahan ini juga disebabkan lemahnya 

kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung bentuk aljabar. (5) 

Kesalahan penulisan jawaban (endcoding), penyebabnya adalah siswa karena 

siswa kesalahan dalam memahami transformasi dan salah dalam keterampilan 

proses sehingga siswa salah dalam menulis jawaban dan siswa tidak 

menuliskan kesimpulan pada jawabannya. 

5.1.3 Solusi untuk mengatasi siswa dalam melakukan kesalahan dalam 

penyelesaikan soal Limit Fungsi yaitu: (1) kesalahan membaca, hendaknya 

guru membiasakan siswa untuk membaca kata-kata atau simbol-simbol 

matematika,. (2) kesalahan memahami, hendaknya guru lebih sering dalam 

memberikan soal-soal pemecahan masalah agar siswa terbiasa dengan kondisi 

tersebut. (3) kesalahan transformasi, hendaknya guru memastikan bawa siswa 

memahami materi dan rumus-rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal. (4) kesalahan keterampilan proses, hendaknya guru 

memastikan bahwa siswa sudah tuntas pada materi limit fungsi. (5) kesalahan 

penulisan jawaban, hendaknya guru meminta siswa untuk mengecek kembali 

lembar pekerjaan sebelum dikumpulkan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

5.2.1 Penelitian ini hanya berfokus pada Analisis Kesalahan Siswa 

dalam menyelesaikan Soal Limit Fungsi. Dengan demikian dalam penelitian 

ini, tidak mengaitkan Analisis Kesalahan dengan variabel lain seperti hasil 

belajar siswa, motivasi belajar siswa, minat belajar siswa, kesulitan belajar 

serta pemahaman konsep matematika siswa.    

5.2.2 Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 siswa namun yang 

mengisi Soal hanya 13 orang , sehingga masih kurang untuk menggambarkan 

keadaan yang sesunggguhnya. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk 

lebih memperhatikan banyaknya sampel yang akan diteliti. 

5.2.3 Dalam menyebarkan soal penelitian, peneliti memiliki keterbatasan 

untuk bertemu siswa secara langsung mengingat pembelajaran saat ini 

dilaksanakan secara daring yang disebabkan karena keadaan sekolah sedang 

melakukan renovasi gedung. Hal ini berdampak pada kurangnya keinginan 

siswa dalam mengerjakan soal.  

5.2.4 Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan siswa 

melalui soal terkadang tidak menunjukkan hasil pekerjaan siswa yang 

sebenarnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sebagian siswa yang 

menyontek kepada temannya,  ketidakseriusan serta kejujuran siswa pada saat 

mengerjakan soal. 

5.3 Saran 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin memberikan 

beberapa saran yang sekiranya dapat bermamfaat dalam meningkatkan 

mutu pendidikan matematika khususnya di MAN 1 Konawe Selatan dan 
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diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru dan juga peneliti. 

Adapun saran peneliti sebagai berikut:  

5.3.1 Hendaknya guru memberikan penekanan soal mengenai 

permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari, konsep-konsep dasar 

dan metode operasinya dalam upaya meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap soal Limit Fungsi, sehingga siswa lebih terbiasa menyelesaikan soal 

Limit Fungsi dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika.  

5.3.2 Hendaknya guru lebih kreatif dengan menggunakan metode-

metode yang efektif dan menarik dalam menyampaikan materi kepada siswa.  

5.3.3 Hendaknya siswa juga lebih serius dalam mengikuti pembelajaran 

demi suksesnya proses belajar mengajar.  

5.3.4 Soal tes berupa soal uraian hanya diberikan satu kali pada siswa 

sebelum dilakukan wawancara pada waktu yang berbeda, seharusnya peneliti 

memberikan dua kali tes dan melakukan wawancara di waktu yang berbeda. 

5.3.5 Peneliti menyadari bahwasannya masih banyak terdapat 

kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengatasi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal Limit 

Fungsi. 

 


