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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

simpulan berdasarkan dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1.  jenis- jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

trigonometri berdasarkan teori Newman adalah kesalahan membaca, 

kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan 

dan kesalahan kesimpulan.  

2. Faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

trigonometri berdasarkan teori Newman yaitu merupakan faktor internal 

atau faktor yang ada dalam diri siswa, sebagai berikut: (1) tidak terbiasa 

membaca soal-soal matematika, (2) tidak teliti menemukan hal yang 

diketahui dalam soal, (3) bingung dengan apa yang harus ditulis untuk hal 

apa yang diketahui dan ditanyakan, (4) tidak terbiasa menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan, (5) tidak tau rumus atau strategi 

untuk menyelesaikan soal, (6) tidak paham dengan metode yang 

seharusnya digunakan, (7) tidak memiliki minat dalam belajar 

matematika, (8) tidak memiliki penguasaan materi yang cukup, (9) tidak 

teliti saat proses perhitungan, (10) terburu-buru dalam menuliskan 

jawaban, (11) akibat dari kesalahan sebelumnya, (12) kurangnya latihan 

dalam mengerjakan soal, (13) lupa, (14) kurang latihan dalam 

mengerjakan soal, (15) tidak bisa membagi waktu untuk belajar, dan (16) 

kelelahan dalam mengerjakan soal karena selesai praktik. 

3. Alternatif Solusi untuk mengatasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal trigonometri berdasarkan teori Newman yaitu seperti: siswa 

dibiasakan membaca contoh-contoh soal matematika, sehingga siswa 

dapat terbiasa membaca soal-soal matematika dan tidak asing saat 

membaca soal matematika, memperbanyak mengerjakan soal-soal latihan 
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yang beragam dan variatif tentang materi trigonometri, kemudian dibahas 

bersama agar siswa mampu menguasai metode, cara atau strategi dalam 

menyelesaikan soal. Selanjutnya guru membimbing dan melatih 

keterampilan juga ketelitian dan membiasakan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika dengan cara yang teratur untuk membuat 

siswa terbiasa menentukan rumus dan konsep juga melakukan operasi 

perhitungan dengan tepat dan dibiasakan untuk mengerjakan soal dengan 

langkah-langkah yang sistematis, juga di akhir pembelajaran  dibiasakan 

hasilnya dibahas bersama agar pemahaman siswa dapat lebih baik lagi.  

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ditemukan, bahwa terdapat 

beberapa hal yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengusulkan 

beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Peranan guru sangat dominan dalam membentuk karakter siswa sehingga 

harus dapat menempatkan dirinya sebagai panutan yang dapat memberi 

teladan yang baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat. 

2. Perlu adanya pengembangan dalam hal pembelajaran dan pemberian 

materi juga latihan-latihan soal matematika kepada siswa dari pihak guru 

khususnya pada materi trigonometri. juga perlunya penjelasan dari guru 

dan memastikan subjek penelitian benar-benar paham mengenai 

pengerjaannya serta membiasakan subek penelitian mengerjakan soal 

dengan langkah-langkah yang sistematis di akhir pembelajaran 

dibiasakan hasilnya dibahas bersama agar pemahaman subjek penelitian 

dapat lebih baik lagi. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan satu siklus, bagi peneliti yang akan 

meneliti dengan konsep yang sama maka harus meneliti dengan tahap 

beberapa siklus sampai data jenuh, agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. 


