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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal non-rutin 

dalam materi penjumlahan pecahan dapat dikategorikan berdasarkan hasil belajar 

siswa. Setiap siswa dengan hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah memiliki 

caranya tersendiri dalam upaya memecahkan masalah pada soal non-rutin. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal non-rutin 

pada materi penjumlahan pecahan pada siswa dengan hasil belajar tinggi. 

Siswa dengan hasil belajar tinggi mampu memecahkan masalah pada 

soal non-rutin penjumlahan pecahan yang diberikan. Siswa memiliki 

pemahaman konseptual dan prosedural yang baik sehingga siswa mampu 

memahami permasalahan dengan baik, menyusun model matematika yang 

tepat dan cenderung menggunakan permisalan, dalam pelaksanaan rencana dan 

memeriksa kembali didapatkan hasil yang sesuai dengan pertanyaan dalam soal 

atau tujuan akhir soal tersebut, serta menuliskan kesimpulan akhir. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal non-rutin 

dalam materi penjumlahan pecahan pada siswa dengan hasil belajar sedang. 

Siswa dengan hasil belajar sedang mampu memecahkan masalah pada 

soal non-rutin penjumlahan pecahan yang diberikan walaupun masih belum 

sistematis. Secara keseluruhan siswa memiliki pemahaman konseptual dan 

prosedural yang cukup baik sehingga dapat memahami permasalahan dalam 

soal, menyusun model matematika dengan tepat dengan menggunakan 

penjumlahan berulang  dan perkalian, pelaksanaan rencana cukup baik namun 

masih ada sedikit kesalahan dalam perhitungan, serta memeriksa kembali 

dengan menuliskan kesimpulan akhir. Namun, ada salah satu siswa yang keliru 

dalam memahami soal sehingga hasil akhirnya pun tidak tepat. 

3. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal non-rutin 

dalam materi penjumlahan pecahan pada siswa dengan hasil belajar rendah
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Siswa dengan hasil belajar rendah tidak mampu memecahkan masalah 

pada soal non-rutin penjumlahan pecahan yang diberikan. Pemahaman 

konseptual dan prosedural siswa rendah sehingga siswa tersebut tidak 

memahami permasalahan dalam soal dan hanya memilih model matematika 

berdasakan keinginannya serta melaksanakan perencanaan dengan beberapa 

kesalahan dalam perhitungannya serta tidak dapat menjelaskan hasil akhir dari 

jawabannya tersebut. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasana dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 

peneliti ingin memerikan saran kepada berbagai pihak yang terkait guna 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun pihak 

yang dimaksud peneliti antara lain sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Bagi Guru 

 Beberapa hal yang dapat peneliti sarankan kepada guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran antara lain, sebagai berikut. 

1. Guru diharapkan untuk lebih banyak memberikan soal-soal matematika yang 

berbasis pemecahan masalah khususnya soal non-rutin dan membiasakan siswa 

menerapkan tahapan penyelesaian masalah yang sistematis sehingga masalah 

tersebut tuntas sampai mendapatkan solusi yang tepat.  

2. Guru diharapkan mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode, teknik 

dalam pembelajaran matematika yang mampu memberikan pemahaman 

konsep yang baik pada siswa sehingga siswa memiliki number sense dalam 

mendukung upaya penyelesaian masalah matematika.  

3. Guru juga diharapkan selalu memberikan pengawasan dan mengevaluasi 

jawaban siswa sehingga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal khususnya pada soal-non 

rutin materi penjumlahan pecahan. 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Para peneliti selanjutnya disarakan untuk dapat melakukan penelitian yang 

lebih luas dan mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih umum mengenai 

kemampuan pemecahan masalah siswa khususnya dalam menyelesaikan soal non-
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rutin materi penjumlahan pecahan, mengingat dalam penelitian ini hanya 

didasarkan pada tiga kategori, yaitu (1) siswa dengan hasil belajar tinggi, (2) siswa 

dengan hasil belajar sedang, dan (3) siswa dengan hasil belajar rendah dengan 

masing masing dua subjek dari setiap kategori tersebut.  

 


