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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Dari  hasil tes ditemukan siswa yang terbagi ke dalamberbagai level dari 

prestruktural hingga relational, namun tidak ditemukan satupun siswa yang 

berada pada level extended abstract atau level tertinggi. 

2. Setiap level dipilih satu orang subjek untuk di analisis lebih lanjut dan dilakukan 

wawancara dimana diperoleh: 

a. Level Prestruktural (dengan subjek SLP1) 

SLP1 disini tidak mampu menjawab satu soal pun dengan benar. 

Adapun kesulitan yang dialami oleh SLP1 diantaranya kesulitan memahami 

materi sehingga tidak mampu mengerjakan soal dengan baik. SLP1 juga 

tidak mampu memaparkan informasi dan rumus yang benar dalam 

menjawab soal. Selain itu, SLP1 tidak memahami simbol-simbol, konsep 

penyelesain soal,  dan tidak memahami langkah penyelesaian soal dengan 

benar. Bahkan SLP1 tidak  memeriksa ulang jawaban yang telah Ia kerjakan. 

b. Level Unitruktural (dengan subjek SLU1) 

SLU1 disini kesulitan mengerjakan soal yang tidak langsung 

menerapkan rumus umum serta soal dengan gambar. SLU1 sudah cukup 

memahami informasi dari soal-soal yang ada, namun tidak mampu 

mengingat dalil walaupun Ia merasa pernah belajar sepeti dalil phytagoras. 

SLU1 menyelesaikan soal yang menurutnya biasa dikerjakan dengan
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menerapkan rumus yang diajarkan guru dan langsung memasukkan nilai 

yang diketahui. SLU1 sudah memeriksa kembali jawaban yang telah Ia 

kerjakan dan merasa hanya mampu menjawab dua soal dengan benar. 

c. Level Multistruktural (dengan subjek SLM1) 

SLM1 dapat diketahui bahwa Ia mengalami kesulitan mulai dari soal 

nomor 4. SLM1 sudah dapat memahami informasi-informasi yang ada pada 

soal, simbol-simbol, dan bahkan sudah dapat menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan soal nomor 4 meski belum mengerjakan hingga selesai. 

SLM1 juga sudah mampu menjelaskan runtutan langkah penyelesaian pada 

jawaban yang telah ia tuliskan walaupun beberapa soal tidak dikerjakan 

hingga selesai. Kemudian, SLM1 sudah merasa yakin dengan rumus serta 

jawaban yang telah ia selesaikan dan telah memeriksa ulang jawaban yang 

dikerjakan. 

d. Level Relational (dengan subjek SLR1) 

SLR1 dapat diketahui bahwa  ia tidak banyak mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal, namun masih terdapat beberap hal yang 

membuat SLR1 tidak mencapai level selanjutnya yaitu masih belum bisa 

memahami langkah penyelesaian pada soal nomor 5. SLR 1 tidak mampu 

memikirkan solusi yang harus ia gunakan serta runtutan langkah-langkah 

penyelesaiannya agar memperoleh informasil yang menunjang 

penyelesaian soal. 

3. Adapun dari hasil wawancara dan informasi dari guru peneliti memperoleh 

beberapa alasan atau faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. 
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a. Kurangnya peran keluarga dalam memberikan bantuan atau bimbingan 

belajar pada siswa. Keluarga adalah tempat pendidikan yang utama bagi 

seorang anak. Apabila keluarga kurang mendukung dalam hal pendidikan 

siswa, maka menjadi wajar bila siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. 

b. Posisi tempat duduk sangat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa, 

dimana siswa yang duduk di belakang cenderung kurang fokus dan 

terganggu ataupun menjadi orang yang memberikan gangguan. Suasana 

kelas yang cenderung ramai dan gaduh membuat pembelajaran tidak 

berjalan dengan baik. Suasana yang ramai atau gaduh membuat siswa tidak 

mampu berkonsentrasi penuh dengan materi yang diajarkan sehingga siswa 

kurang memahami materi yang sedang dipelajari. 

c. Kurangnya motivasi untuk belajar, hal ini tampak dari wawancara dimana 

hampir semua subjek hanya belajar saat ada PR saja di rumah. Bahkan ada 

sebagian siswa yang sering lupa dan melalaikan PR mereka. Sifat malas 

untuk belajar yang terdapat dalam diri siswa membuat siswa tidak mau 

belajar matematika. Siswa yang  tidak mau belajar atau malas belajar ini 

akan mengakibatkan siswa tersebut kurang dalam mengembangkan 

kemampuan matematika yang dimilikinya sehingga siswa merasa kesulitan 

jika dihadapkan dengan suatu persoalan matematika. 

d. Kurangnya ketertarikan terhadap pelajaran matematika karena sudah 

terlanjur menganggap bahwa matematika itu sulit. Pemikiran siswa yang 

seperti ini membuat siswa merasa kesulitan untuk belajar matematika dan 

menganggap bahwa matematika itu tidak penting. 
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e. Kemampuan intelektual siswa yang rendah adalah salah satu faktor yang 

membuat siswa mengalami kesulitan belajar. Kemampuan intelektual atau 

kecerdasan siswa yang rendah mengakibatkan siswa mengalami kesulitan 

mulai dari memahami soal hingga menyelesaikan soal. 

f. Cara guru dalam mengajar juga sangat mempengaruhi semangat siswa 

dalam belajar. Kesalahan dalam cara penyampaian bisa saja mebuat siswa 

menjadi kurang teratrik dalam belajar. Sehingga inovasi dalam mengajar 

sangtlah penting karena tidak semua siswa mampu menerima keadaan 

belajar yang sama terus menerus. 

5.2  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat impilkasi sebagai berikut. 

Menganalisis kesulitan belajar dan melihat sejauhmana kemampuan siswa adalah 

hal yang penting dan pelu diperhatikan oleh guru. Hal tersebut dapat menjadi acuan 

yang bisa dilakukan guru untuk melakukan tindakan terhadap kegiatan 

pembelajaran matematika. Berdasarkan penelitian ini, kemampuan siswa masih 

sangat beragam dan belum merata, serta hampir semua  siswa mengalami kesulitan 

belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar mereka yang dapat dilihat 

dalam bagaimana mereka mengerjakan soal tes berbentuk essay. Meningkatkan 

motivasi dalam belajar sangan penting bagi diri setiap siswa guna meningkatkan 

kemampuan mereka agar setidaknya bisa berada pada lvel yang lebih tinggi dari 

saat ini. 

Dengan demikian perlu adanya penanganan lebih lanjut dengan perlakuan yang 

berbeda-beda terhadap setiap siswa. Hal tersebut dikarenakan siswa tidak memiliki 

kemampuan yang sama dan juga kesulitan belajar mereka juga berbeda-beda. 
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Selanjunya juga perlu adanya penelitian lebih lanjut guna meningkatkan kualitas 

kemampuan siswa dan mengurangi kesulitan belajar siswa yang berdampak pada 

kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa 

saran yang diajukan peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Guru matematika di kelas VIII sekolah menengah pertama lebih membiasakan 

siswa untuk mengerjakan soal yang bervariasi termasuk tingkat kesulitannya. 

2. Kepada siswa diharapkan lebih memotivasi diri untuk lebih giat belajar agar 

setidaknya berada pada level kemampuan yang cukup serta lebih sering melatih  

diri untuk menyelesaikan soal-soal yang bervariasi dan tidak tergantung dengan 

apa yang diberikan guru. 

3. Kepada peneliti lain, perlu diadakan penelitian lain baik terkait penelitian yang 

mirip ataupun dalam upaya mengatasi hasil penelitian yang diperoleh peneliti. 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun bahan perbandingan sebagai 

acuan penelitian yang hendak dilakukan. 


