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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam temuan penelitian studi kasus yang 

dilakukan di Salah satu SD di Purwakarta tentang analisis kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematis, maka berikut ini pemaparan kesimpulan 

sebagai temuan penelitian dalam menjawab rumusan masalah. Secara garis besar, 

masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

matematis. Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun penjabaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematis 

pada materi bangun datar di sekolah dasar? 

Berdasarkan temuan dan pembahasan, sebanyak 9 siswa dari total 29 siswa 

atau sekitar 31% siswa masih memiliki kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

matematis. Hal ini dilihat dari hesil tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa materi bangun datar kesembilan siswa tersebut masih di bawah KKM yang 

ditentukan oleh sekolah. 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah matematis pada materi bangun datar di sekolah dasar? 

Adapun yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah matematis materi bangun datar adalah sebagai berikut: 

a. Siswa masih ada yang belum memiliki kemampuan membaca pemahaman; 

b. Siswa masih ada yang memiliki kendala pada operasi hitung, terutama 

perkalian dan pembagian; 

c. Siswa masih ada yang belum memahami materi bangun datar di kelas 4; 

d. Sebagian siswa merasa bahwa suasana kelas dan rumah kurang kondusif untuk 

belajar; 

e. Sebagian siswa merasa bahwa tidak ada bantuan dan dukungan dari keluarga 

atau teman sebaya saat siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika; 

dan 

f. Sebagian siswa masih belum memiliki motivasi belajar matematika. 
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Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari hasil angket siswa dan wawancara yang 

dilakukan kepada siswa, orang tua, dan guru kelas. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil pengolahan dan 

analisis data, berikut poin – poin penting implikasi penelitian: 

1. Dalam mempelajari pemecahan masalah matematis, siswa perlu mendapat 

latihan-latihan membaca pemahaman. 

2. Dalam belajar matematika perlu adanya jam tambahan terutama untuk melatih 

operasi hitung perkalian dan pembagian. 

3. Dalam menyampaikan materi bangun datar guru harus mengaitkan dengan 

lingkungan sekitar siswa, karena masih banyak siswa yang tidak memahami 

konteks soal yang diberikan guru. 

4. Dalam mengajarkan matematika khususnya materi bangun datar guru harus 

menggunakan berbagai model agar siswa tidak mengalami kejenuhan serta 

menarik perhatian siswa sehingga suasana belajar tetap kondusif.  

5. Dalam menyelesaikan masalah matematis siswa perlu mendapatkan dukungan 

dan arahan dari berbagai pihak selain guru, seperti teman sebaya, kakak kelas, 

ataupun keluarga. Selain itu perlu adanya dukungan berupa fasilitas belajar. 

6. Dalam pembelajaran matematika perlu adanya pengulangan – pengulangan 

berupa latihan soal baik di kelas maupun di rumah untuk membiasakan siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematis. 

 

C. Rekomendasi 

Merujuk dari temuan penelitian berikut ini rekomendasi yang diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam meningkatan mutu pendidikan matematika. 

1. Bagi Lembaga 

Lembaga diharapkan terus produktif dan inovatif dalam mengembangkan 

media pembelajaran serta fasilitas sekolah yang mendukung pembelajaran.  

2. Bagi Guru 

Guru perlu mempelajari berbagai model dan metode pembelajaran sehingga 

saat siswa belajar matematika, siswa tidak mengalami kejenuhan dan suasana 

tetap kondusif. Guru juga perlu melakukan pengulangan-pengulangan terutama 
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pada operasi hitung perkalian dan pembagian, teknik membaca pemahaman 

serta dalam menanamkan konsep bangun datar persegi, persegi panjang, dan 

segitiga. 

3. Bagi Orangtua 

Orangtua harus memberikan dukungan serta bimbingan kepada siswa saat 

mengerjakan latihan soal pemecahan masalah matematis. 

4. Bagi Siswa 

Siswa harus melakukan tutor sebaya agar ketika ada temannya yang mengalami 

kesulitan maka siswa lain dapat membantu. Siswa harus menumbuhkan rasa 

tertarik pada pelajaran matematika. 


