
81 
 

Ayu Fitri, 2016 
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH DALAM MATERI OPERASI HITUNG DITINJAU DARI  PERPSEKTIF 
STRATEGI HEURISTIK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab V ini disajikan sejumlah simpulan dan rekomendasi terkait hasil 

penelitian tentang analisis pemecahan masalah ditinjau dari perspektif heuristik 

pada materi operasi hitung di Kelas IV SD di Kabupaten Negeri Karawang. 

 

A. Simpulan 

1. Pola strategi heuristik menurut Reys yaitu beraksi (Act it Out), membuat 

gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, menghitung semua 

kemungkinan secara sistematis, menembak dan menguji, bekerja mundur, 

mengidentifikasi informasi yang diinginkan, menulis kalimat terbuka, 

menyelesaikan  masalah yang lebih sederhana atau serupa, mengubah 

pandangan. Namun dari 12 strategi heuristik tersebut, strategi yang 

muncul dalam memecahkan masalah pada operasi hitung siswa kelas IV 

yaitu beraksi, memilih notasi yang efektif, menebak dan menguji, menulis 

kalimat terbuka, mengidentifikasi informasi yang diinginkan, mengubah 

sudut pandang, membuat gambar. Adapun strategi yang muncul pada 

setiap masalah, yaitu: 

a. Strategi heuristik yang muncul pada masalah I berupa masalah 

tertutup mengenai operasi hitung pembagian dan perkalian adalah  

beraksi, membuat gambar, mengidentifikasi informasi yang diketahui, 

dan memilih notasi yang efektif.  

b. Strategi heuristik yang muncul pada masalah II berupa masalah 

tertutup mengenai operasi hitung penjumlahan dan pembagian yaitu 

beraksi mengidentifikasi informasi yang diketahui, dan memilih notasi 

yang efektif. membuat gambar, menebak dan menguji. 

c. Strategi heuristik yang muncul pada masalah III berupa masalah 

tertutup mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yaitu 

beraksi, membuat gambar, mengidentifikasi informasi yang 

diinginkan dan memilih notasi yang efektif. 
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d. Strategi heuristik yang muncul pada masalah IV berupa masalah 

terbuka mengenai operasi hitung campuran penjumlahan, perkalian 

dan pembagian yaitu beraksi, menulis kalimat terbuka dan memilih 

notasi yang efektif.  

e. Strategi heuristik yang muncul pada masalah V berupa masalah 

tertutup mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yaitu 

beraksi, membuat gambar, menuliskan kalimat terbuka dan memilih 

notasi yang efektif. 

f. Strategi heuristik yang muncul pada masalah VI berupa masalah 

tertutup mengenai operasi hitung campuran penjumlahan, perkalian 

dan pembagian yaitu beraksi, menebak dan menguji, menuliskan 

kalimat terbuka dan memilih notasi yang efektif.  

 

2. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

a. Ketidakmampuan siswa dalam membaca masalah, meliputi siswa 

masih kesulitan dalam membedakan dijumlah, dikurang, dikali atau 

dibagi dalam soal cerita. 

b. Kurangnya pengetahuan siswa tentang strategi dalam menyelesaikan 

masalah, siswa terbiasa menggunakan strategi yang berasal pada buku 

sumbernya, sehingga ketika masalah tersebut memerlukan strategi 

lain, siswa merasa kesulitan. 

c. Kesalahan perhitungan siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa 

tersebut menyelesaikan masalah tanpa memeriksa kembali hasil 

jawabannya kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam 

perhitungannya, serta tergesa-gesa dalam menjawab masalah. 

 

3. Faktor mempengaruhi terhadap kesulitan siswa dalam memecahkan 

masalah 

a. Pengetahuan algoritma, hal ini disebabkan jika siswa yang 

kemampuan dasar berhitungnya lemah maka akan kesulitan dalam 

memecahkan masalah 



83 
 

Ayu Fitri, 2016 
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH DALAM MATERI OPERASI HITUNG DITINJAU DARI  PERPSEKTIF 
STRATEGI HEURISTIK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

b. Pengetahuan bahasa, jika bahasa yang kurang akrab dengan siswa 

maka dapat menjadi penghambat dalam pemahaman masalah kata 

c. Pengetahuan konseptual, dimana siswa harus memutuskan operasi 

perhitungan manakah yang akan digunakan dalam memecahkan 

masalah 

d. Pengetahuan strategi, siswa yang merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah diakibatkan kurangnya pengetahuan strategi 

pemecahan masalah 

 

B. Rekomendasi 

1. Strategi heuristik yang digunakan setiap siswa berbeda-beda, maka dari itu 

diharapkan guru memberikan kebebasan siswa dalam memilih strategi 

pemecahan masalah. Pemilihan strategi pemecahan masalah yang beragam 

dapat dikenalkan oleh guru berupa contoh soal atau soal latihan 

matematika. 

2. Diharapkan setelah mengetahui kesulitan siswa serta faktor penyebab 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah, guru dapat memperbaiki 

proses pembelajaran dengan berbagai pendekatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

3. Penelitian ini hanya menganalisis strategi heuristik pada kelas IV, 

diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan mulai dari kelas I –VI. 

Sehingga terlihat jelas pola heuristik di sekolah dasar. 

 

 

 

 


