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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada 

tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi segitiga 

dan segiempat berdasarkan Taksonomi SOLO yaitu subjek 

berkemampuan tinggi mampu memenuhi semua indikator pemahaman 

konsep matematis dan mencapai level extended abstract. Subjek 

berkemampuan sedang mampu memenuhi sebagian indikator 

pemahaman konsep matematis dan mencapai level multistructural. 

Subjek berkemampuan rendah hanya mampu memenuhi satu indikator 

pemahaman konsep matematis yaitu menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis dan mencapai level unistructural. 

2. Terdapat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang rendah yaitu faktor internal 

siswa diantaranya  kurangnya minat atau motivasi belajar siswa, 

kurangnya rasa percaya diri siswa dalam belajar, kurangnya konsentrasi 

siswa selama proses pembelajaran dan rendahnya pemahaman siswa 

karena terbiasa menghafal sehingga mudah lupa. Sedangkan faktor 

eksternal siswa yaitu kurangnya guru dalam penggunaan metode 

pembelajaran yang menyenangkan serta tidak dapat menarik perhatian 

siswa sehingga siswa menjadi merasa bosan atau bahkan mengantuk pada 

saat proses pembelajaran. 

3. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan 

motivasi kepada siswa agar siswa termotivasi untuk giat belajar, 

menjelaskan manfaat belajar matematika agar siswa terdorong untuk 

mempelajari matematika, meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif dalam belajar dan memahami kompetensi dasar 

yang dipelajari sehingga apapun soal yang diberikan siswa mampu 
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menyelesaikannya dan pada saat proses pembelajaran siswa harus sering 

berlatih soal-soal matematika agar setiap langkah penyelesaian soal siswa 

mampu memahaminya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memiliki beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu agar mengembangkan penelitian ini 

dengan tidak hanya berfokus pada kemampuan matematika saja dan 

melakukan penelitian secara mendalam agar dapat menemukan 

kemungkinan-kemungkinan lainnya pada kemampuan pemahaman 

konsep matematis. 

2. Bagi guru yaitu untuk melakukan pembelajaran yang menekankan pada 

pemahaman konsep matematika agar siswa mampu memahami materi 

yang dipelajari dan hendaknya memberi perhatian yang lebih kepada 

siswa yang memiliki kemampuan matematis yang rendah. 

3. Bagi siswa yaitu untuk sering berlatih mengerjakan soal-soal matematika 

agar mampu memahami dan dapat menyelesaikan soal bentuk apapun 

serta membiasakan untuk tidak menghafal materi yang telah dipelajari. 


