
  66  BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Dalam menganalisis kesulitan yang dialami siswa tipe kepribadian 

sanguinis dalam memahami konsep himpunan dilihat dari hasil tes dan hasil 

wawancara. Hasil penelitian terhadap lembar  jawaban dan hasil wawancara 

dalam menyelesaikan soal menunjukkan bahwa tidak semua siswa tipe 

kepribadian sanguinis memenuhi indikator kesulitan dalam menyelesaikan soal. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa S1 hanya memenuhi 3 dari 7 indikator yaitu 

memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyatakan ulang sebuah 

konsep, dan mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. Untuk S2 hanya memenuhi indikator mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep. Untuk  S3 hanya memenuhi 2 indikator 

memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep dan menyatakan ulang 

sebuah konsep . Dan selanjutnya S4 hanya memenuhi indikator memberi contoh 

dan bukan contoh dari suatu konsep, menyatakan ulang sebuah konsep, dan 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Untuk  

indikator yang lainnya keempat siswa masih mengalami kesulitan dikarenakan 

siswa masih kurang menguasai konsep dari materi himpunan tersebut. 

5.2 Implikasi 

Adapun implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Guru dapat menyusun program perbaikan dengan menetapkan tujuan 

pengajaran, materi, metode, alokasi waktu, dan evaluasi kemajuan siswa 

setelah mengikuti program pengajaran remedial. Lalu guru juga dapat 

melakukan bimbingan belajar individual, kelompok, dan orang tua dirumah. 



67    2. Dapat menambah informasi serta menjadi bahan masukan guna pengembangan 

ilmu di bidang pendidikan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, saran dari penulis antara 

lain: 

1. Guru diharapkan bisa memahami kesulitan yang dialami oleh siswa dengan 

tipe kepribadian sanguinis dalam memahami konsep himpunan. Terutama 

kesulitan dalam membedakan contoh dan bukan contoh himpunan, penyajian 

himpunan, menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh serta penulisan 

himpunan yang benar. 

2. Siswa dengan tipe kepribadian sanguinis hendaknya lebih memahami materi-

materi prasyarat, seperti materi bilangan. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi dan 

padangan untuk membuat penelitian yang lebih luas tentang kesulitan siswa 

tipe kepribadian sanguinis dalam memahami konsep himpunan.  


