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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini secara keseluruhan gambaran level kemampuan kognitif 

siswa judging kelas VIII D SMP Negeri 18 Kota Jambi masih rendah yaitu 

subjek hanya mencapai level unistruktural saja. Adapun presentase rata-rata 

masing-masing level kemampuan yang subjek penuhi adalah sebagai berikut: 

level prastruktural 100%, level unistruktural 100%, level multistruktural 

33,33%, level relasional 33,33%, dan level abstrak diperluas sebesar 0%. 

2. Adapun jenis-jenis kesalahan yang dialami oleh subjek dalam menyelesaikan 

soal materi teorema pythagoras adalah sebagai berikut: 

a. Aspek bahasa/terjemahan. Kesalahan ini dialami oleh subjek SJ-3 

pada soal nomor 3. Kesalahan terjadi karena subjek tidak memahami 

maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut. 

b. Aspek konsep. Kesalahan ini dialami oleh subjek SJ-2 dan SJ-3 pada 

soal nomor 2. Kesalahan subjek SJ-2 terjadi karena subjek tidak teliti 

dalam mengerjakan soal, sehingga didapat hasil yang tidak benar. 

Sementara kesalahan subjek SJ-3 terjadi karena subjek tidak 

mengetahui model matematika yang harus digunakan terlebih dahulu 

untuk menyelesaikan soal.  
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c. Aspek strategi/langkah penyelesaian. Kesalahan ini dialami oleh 

subjek SJ-1 pada soal nomor 3 dan 4. Pada soal nomor 3 terjadi 

karena subjek tidak menguasai aljabar dengan baik, sedangkan pada 

soal nomor 4 terjadi karena subjek salah dalam mesubstitusikan 

informasi yang ada pada soal kedalam model matematika yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal. Kesalahan tipe ini juga dialami 

oleh subjek SJ-2 pada soal nomor 4. Kesalahan ini dialami subjek SJ-

2 karena subjek tidak mampu malakukan operasi matematika yaitu 

penyelesaian dari persamaan kuadrat. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dibuat implikasi sebagai berikut: 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Analisis kemampuan kognitif siswa merupakan hal yang penting dan harus 

diperhatikan oleh guur matematika sehingga guru dapat mengetahui informasi 

mengenai tingkat kemampuan kognitif siswa berdasarkan taksonomi SOLO dalam 

mengerjakan soal. Dengan diperolehnya informasi tersebut diharapkan bisa 

membantu guru dalam pemberian soal ataupun ulangan sehingga siswa terbiasa 

dalam mengerjakan soal dengan level yang bertingkat mulai dari tingkat rendah 

sampai tingkat tinggi khususnya berdasarkan tingkatan taksonomi SOLO. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Berdasarkan penelitian ini siswa harus lebih banyak belajar untuk 

memahami materi dan memahami konsep matemtaika, terutama pada materi 

teorema pythagoras. Dengan demikian diharapkan siswa lebih giat dalam belajar 

dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran, diantaranya adalah: 

1. Bagi guru matematika hendaknya dalam proses pembelajaran, guru bisa 

menggunakan taksonomi SOLO dalam pemberian latihan soal ataupun 

ulangan sehingga siswa terbiasa dalam mengerjakan soal dengan level 

yang bertingkat mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

2. Bagi siswa, diharapkan dapat merubah kebiasaan belajar mereka yang 

kurang baik, agar dapat memperoleh hasil belajar yang baik pula. 

3. Bagi peneliti lainnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi gambaran untuk penelitian selanjutnya mengenai tingkat 

kemampuan kognitif dalam menyelesaikan soal berdasarkan taksonomi 

SOLO 


