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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan 

Langkah Polya 

Pada kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan 

langkah polya ada beberapa indikator diantaranya:  memahami masalah, 

strategi perencanaan sesuai masalah, menyelesaikan masalah sesuai 

dengan strategi yang digunakan dan mengecek kembali. Adapun 

ketercapaian subjek dalam kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 

langkah polya sebagai berikut : 

a. Subjek dengan kemampuan tinggi telah mencapai semua indikator 

langkah polya diantaranya subjek dapat memahami masalah sesuai 

dengan soal, merencanakan strategi yang digunakan untuk pemecahan 

masalah, menyelesaikan masalah sesuai dengan strategi yang 

digunakan dan dapat mengecek kembali hasil pemecahan masalah.  

b. Subjek dengan kemampuan sedang hanya mencapai dua indikator saja 

diantaranya memahami masalah sesuai dengan soal dan   

merencanakan strategi yang digunakan untuk pemecahan masalah. 

Subjek tersebut tidak dapat menyelesaiakan masalah dengan strategi 

yang digunakan untuk menghasilkan sesuai dengan jawaban yang 

ditanyakan.  

c. Subjek dengan kemampuan rendah hanya mencapai dua indikator 

langkah polya saja diantaranya memahami masalah sesuai dengan soal 

dan merencanakan strategi yang digunakan dalam pemecahan 

masalah. Subjek tidak dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan 

strategi yang digunakan untuk mendapatkan hasil jawaban sesuai 

dengan yang ditanyakan dan tidak dapat mengecek kembali hasil 

jawaban.  
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2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan 

Taksonomi SOLO 

Kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan 

taksonomi SOLO ada beberapa indikator–indikator diantaranya level 

unistruktural, level multistruktural, level relasional, level extended 

abstrak. Subjek berdasarkan kemampuan tinggi, kemampuan sedang dan 

kemampuan rendah memiliki perbedaan setiap indikator yang dicapai.  

Adapun ketercapaian subjek dalam kemampuan pemecahan masalah 

berdasarkan taksonomi SOLO sebagai berikut : 

a. Subjek kemampuan tinggi dapat mencapai semua indikator 

taksonomi SOLO diantaranya level unistruktural, level 

multistruktural, level relasional dan level extended abstrak. Subjek 

dapat menggunakan informasi baru dan diaplikasikan dengan hasil 

sebelumnya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang 

ditanyakan.   

b. Subjek kemampuan sedang hanya mencapai tiga indikator saja yaitu 

level unistruktural, level multistruktural dan level relasional Subjek 

tidak dapat menggunakan indormasi baru dengan mengaplikasikan 

hasil jawaban sebelumnya untuk mendapatkan jawaban sesuai 

dengan yang ditanyakan.  

c. Subjek kemampuan rendah hanya mencapai dua indikator saja yaitu 

level unistruktural dan level multistruktural. Subjek tidak dapat 

menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan hasil jawaban 

sebelumnya dengan informasi yang terdapat dalam soal untuk bisa 

dioprasikan kembali dengan informasi yang baru untuk mendapatkan 

hasil sesuai dengan yang ditanyakan.    
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memiliki beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Kepada pendidik, dalam pelaksanaan proses belajar lebih menekankan 

pada soal pemecahan masalah untuk mengasah kemampuan setiap siswa 

terutama siswa yang kemampuan rendah dapat terinovasi untuk lebih 

belajar cara menyelesaikan soal matematika.  

2. Kepada penelitian selanjutnya bisa lebih dikembangkan kembali penelitian 

ini dengan menambahkan kemampuan siswa tidak hanya dengan 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah saja dan dapat bisa ditinjau dari 

segi apasaja. Materi yang digunakan tidak hanya pada materi bangun 

ruang sisi datar saja dan sekolah tempat penelitian tidak hanya jenjang 

SMP saja.  

 

 


