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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan Mengenai Analisis 

Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas IV Dalam Pemecahan Soal-Soal 

Geometri pada kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga kelas IV SDN 131/IV 

Telanaipura Kota Jambi, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:  

1. Kemampuan pemahaman konsep siswa 

a) Siswa A1 dan A2 mewakili kategori kemampuan pemahaman konsep 

matematika tinggi dapat menguasai lima indikator kemampuan 

pemahaman konsep, yaitu (1) menyajikan ulang sebuah konsep, (2) 

mengklafikasikan sebuah objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, (3) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis, (4) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 

tertentu, dan (5) mengaplikasikan konsep ke pemecahan masalah. 

b) Siswa B4 dan B9 mewakili kategori kemampuan pemahaman konsep 

matematika sedang dapat menguasai lima indikator kemampuan 

pemahaman konsep, namun dengan sedikit kekurangan dan kesalahan 

dalam mengaplikasikannya. 

c) Siswa C1 dan C7 mewakili kategori kemampuan pemahaman konsep 

matematika rendah dapat menguasai tiga indikator kemampuan 

pemahaman konsep, yaitu (1) menyatakan ulang sebuah konsep, namun 

hanya pada tertentu; (2) mengklafikasikan sebuah objek menurut sifat-sifat 



82 
 

 
 

tertentu sesuai dengan konsepnya; (3) menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur tertentu dan hanya pada meteri tertentu juga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman konsep 

siswa 

a) Siswa yang memiliki kemampuan konsep tinggi, yaitu mereka memiliki 

motivasi belajar yang tinggi, lebih antusias dan aktif dalam proses 

pembelajaran, menguasai penjumlahan, perkalian, dan pembagian, serta 

mampu menyelesaikan tes yang berkaitan dengan pembelajaran. 

b) Siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep rendah disebabkan 

karena mereka tidak memiliki motivasi untuk belajar,  malas mengikuti 

proses pembelajaran, tidak bisa mengerjakan tes yang diberikan, dan tidak 

menguasai penjumlahan, perkalian dan pembagian. 

 

5.2 IMPLIKASI 

 Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi tentang analisis kemampuan 

pemahaman konsep siswa kelas IV dalam pemecahan soal-soal geometri di SDN 

131/IV Telanaipura Kota Jambi. Dari hasil penelitian memiliki implikasi bagi 

guru matematika maupun guru kelas lainnya untuk memperhatikan tingkat 

kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki siswa, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kemampuan konsep siswa. Dengan mempelajari hasil 

penelitian ini dapat membantu guru untuk mengetahui kemampuan pemahaman 

konsep siswa pada materi persegi, persegi panjang, dan segitiga, kemudian guru 

bisa meningkatkan kemampuan siswa yang termasuk kategori rendah agar 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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5.3 SARAN 

1. Bagi Guru 

Pemahaman konsep sangan penting dalam suatu pembelajaran, dikarenakan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswa dapat membantunya untuk 

mengembangkan konsep yang baru dalam pemecahan soal-soal matematika. Oleh 

karena itu, diharapkan guru lebih memperhatikan siswa, memberikan arahan, dan 

motivasi kepada siswa baik yang berkemampuan tinggi dan rendah dapat 

memahami apa yang sedang dipelajari. 

2. Bagi Siswa 

 Perlu adanya kemauan dan usaha yang tinggi dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika dengan baik dan serius, agar dapat memahami 

pembelajaran dan mampu mengembangkan ide-ide yang dimiliki dalam 

pemecahan soal-soal pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


