
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan mengacu pada tujuan penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pada saat menjawab soal siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal. Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika adalah jenis kesalahan menurut Subaidah (dalam 

Widodo,S.A.,) yaitu kesalahan konsep, kesalahan prosedural dan kesalahan 

operasi. Adapun berdasarkan level kemampuan pada taksonomi solo pokok 

bahasan sistem persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut: 

a) Level prastruktural  

Pada level ini subjek belum bisa memahami soal sehingga cenderung 

tidak memberikan jawaban, tidak paham apa yang harus dikerjakan. 

Siswa melakukan kesalahan konsep, kesalahan prosedural dan 

kesalahan operasi, jawaban yang diberikan siswa tidak relevan 

sehingga cenderung tidak memberikan jawaban dengan benar.  

b) Level unsitruktural  

pada level ini siswa menggunakan sepenggal informasi yang jelas dan 

langsung dari soal sehingga dapat menyelesaikan soal dengan 

sederhana dan tepat namun masih tetap melakukan kesalahan. Siswa 

melakukan kesalahan konsep, kesalahan prosedural dan kesalahan 

operasi.  Siswa mencoba menjawab soal dengan sepenggal informasi 

yang didapat namun tidak menyelesaikan secara tuntas.  

c) Level multistruktural  

pada level ini siswa menggunakan dua penggal  informasi atau lebih 

dari soal yang diberikan untuk menyelesaikan soal dengan tepat tetapi 

tidak dapat menghubungkan secara bersama-sama. Siswa melakukan 

kesalahan prosedural dan kesalahan operasional.  

 



d) Level relational  

pada level ini siswa berpikir dengan menggunakan dua penggal 

informasi atau lebih dari soal yang diberikan dan menghubungkan 

informasi-informasi tersebut untuk menyelesaikan soal yang diberikan 

dengan tepat dan dapat menarik kesimpulan namun melakukan 

kesalahan. Namun, tidak ada siswa yang berada pada level kemampuan 

ini. 

e) Level extended abstract 

pada level ini siswa berpikir induktif dan deduktif menggunakan dua 

penggal informasi atau lebih dari soal yang diberikan dan 

menghubungkan informasi-informasi tersebut kemudian menarik 

kesimpulan untuk membangun suatu konsep baru dan menerapkannya. 

Pada soal nomor 1 semua subyek siswa menjawab soal dengan benar, 

menghubungkan informasi yang didapat dan memberikan kesimpulan 

diakhir. Namun ada subyek yang melakukan kesalahan konsep pada 

level ini,  siswa tidak menuliskan rumus yang seharusnya dihilangkan 

atau dimasukan. Akan tetapi untuk soal nomor 2 dan 3 subjek tidak 

dapat menjawab soal dengan pada level ekstended abstract. 

2) Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan adalah karena siswa tidak 

paham tentang materi, tidak tahu maksud soal, tidak tahu langkah 

pengerjaan, dan ceroboh dalam operasi hitung.  

3) Alternatif pemecahan kesalahan berdasarkan Taksonomi Solo  

a) level prastruktural  

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran agar mendorong siswa untuk 

lebih aktif lagi dalam pembelajaran. 

2) Pada saat pembelajaran guru memastikan siswa benar-benar dapat 

memahami materi yang diajarkan. 

3) Meningkatkan kompetensi siswa dalam menyelesaikan soal 

dengan berbagai macam soal yang bervariasi, sehingga 

pengetahuan yang didapat siswa semakin bertambah.  

b) level unistruktural  



1) Siswa harus lebih teliti lagi dalam menyelesaikan soal  

2) Pada saat menjelaskan materi guru harus memberikan penjelasan 

secara rinci dengan langkah-langkah yang dapat dipahami oleh 

siswa. 

c) level multistruktural 

1) Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan soal dan 

membiasakan menggunakan penyelesaian yg teratur. 

2) Meningkatkan kemampuan siswa untuk bisa menghubungkan 

informasi yang ada pada soal agar dapat menyelesaikan soal 

dengan benar.  

d) level relational  

1) Siswa harus lebih teliti dalam mengerjakan soal agar tidak keliru 

saat menghubungkan informasi yang ada pada soal dan langah 

pengerjaan, khususnya dalam operasi hitung.  

2) level extended abstract 

1) Siswa harus lebih sering diberi soal yang bervariasi agar siswa 

terbiasa dalam menyelesaikan soal.  

2) Siswa harus lebih giat lagi mengulang pembelajaran lagi dirumah 

atau diluar jam pembelajaran. 

B. Saran  

Berdasarkan analisis yang dilakukan, perlu adanya : 

1) Peningkatan kualitas pembelajaran agar mendorong siswa untuk 

lebih aktif lagi pada saat belajar. 

2) Siswa harus lebih teliti dalam mengerjakan soal agar tidak keliru saat 

menyelesaikan langkah-langkah pengerjaan khususnya dalam 

operasi hitung. 

3) Siswa harus lebih sering diberi soal yang bervariasi agar siswa 

terbiasa dalam menyelesaikan soal. 

4) Membiasakan diri untuk menyelesaikan soal dengan sistematis dan 

terperinci. 



5) Meningkatkan kompetensi siswa dalam menyelesaikan soal dengan 

berbagai macam soal yang bervariasi, sehingga pengetahuan yang 

didapat siswa semakin bertambah. 

6) Meningkatkan kemampuan siswa untuk bisa menghubungkan 

informasi yang ada pada soal agar dapat menyelesaikan soal dengan 

benar.  

7) Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan soal dan 

membiasakan menggunakan penyelesaian yang teratur.  

8) Pada saat pembelajaran guru memastikan siswa benar-benar dapat 

memahami materi yang diajarkan.



 


