
BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kesalahan yang sering dilakukan siswa kelas V di SDN Banaran I Babat – 

Lamongan yaitu kesalahan abstraksi dalam menyelesaikan soal cerita. 

2. Penyebab siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal cerita di 

SDN Banaran I Babat- Lamongan berdasarkan wawancara adalah sebagai 

berikut : 

a. Siswa terburu-buru sehingga tidak peduli dengan pekerjaannya. 

b. Siswa kurang mengerti kalimat Tanya. 

c. Siswa tidak terbiasa dengan menulis diketahui dan ditanya pada saat 

mengerjakan soal cerita. 

d. Siswa kurang memahami dengan pemisalan dari soal. 

e. Siswa kurang memahami soal dan kurang memahami konsep dari 

materi. 

f. Siswa kurang teliti dan siswa meremehkan  dari kesimpulan atau 

penafsiran ke permasalahan awal. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah : 

1. Bagi Guru 

a. Guru perlu memperhatikan jenis-jenis kesalahan dari jawaban siswa 

yang sering terjadi dalam menyelesaikan soal-soal cerita, misalnya : 

tidak menulis apa yang diketahui atau ditanya, tidak membuat model 

matematika, tidak membuat kesimpulan. 

b. Guru hendaknya memberikan remidi khusus atau membantu belajar 

bagi siswa yang kemampuan berfikirnya kurang (lemah). 

41 



 

42

c. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan soal cerita dengan 

mengikuti langkah-langkah memahami soal, membuat model 

matematika, melakukan komputasi (perhitungan),dan mengembalikan 

jawaban model ke permasalahan awal. 

d. Melatih siswa untuk menemukan/mengartikan makna kata-kata kunci 

dalam setiap soal cerita. 

 

2. Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa memperbanyak latihan menyelesaikan soal cerita. 

b. Menumbuhkan semangat belajar di dalam diri sendiri 

c. Tidak malu/segan bertanya pada guru atau guru pembimbing belajar 

apabila belum menguasai suatu materi 

d. Mempersiapkan dan mempelajari setiap materi yang akan diajarkan di 

sekolah 

 

C. PEMBAHASAN 

Upaya yang dilakukan agar siswa tidak melakukan kesalahan, hendaknya 

guru melakukan penekanan- penekanan padahal-hal berikut : 

- Siswa diingatkan untuk memahami dahulu kalimat-kalimat dalam soal 

tersebut, kalau perlu dibuat ilustrasinya. 

- Siswa harus diingatkan untuk memakai simbul/notasi yang sesuai dengan 

kalimat pada soal. 

- Siswa diingatkan agar dalam mengerjakan soal cerita, langkah-langkah yang 

ditempuh harus tepat dan berurutan, sehingga tidak mengakibatkan 

kesalahan pada hasil akhir. 

- Siswa diingatkan untuk selalu cermat dan teliti dalam melakukan komputasi 

dan selalu mengoreksi kembali setiap hasil perhitungannya. 

- Siswa diingatkan bahwa setiap selesai melakukan komputasi, siswa harus 

mengembalikan hasil komputasi ke dalam permasalahan awal. 

- Siswa harus lebih banyak latihan mengerjakan soal, sehingga memberi 

kemudahan dalam menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal. 


