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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan 

penalaran adaptif siswa dengan tipe kepribadian thinking dan feeling. Hal 

ini ditandai dengan keenam siswa mampu menyelesaikan soal berdasarkan 

kelima indikator kemampuan penalaran adaptif.  

a. Siswa dengan tipe kepribadian thinking dalam menyelesaikan masalah 

matematika mampu melakukan penalaran adaptif yaitu mampu 

membuat dugaan atau konjektur yang logis yang didasarkan pada sifat-

sifat matematis, mampu memeriksa argumen dari soal yang diberikan, 

dan dapat memberikan alasan yang logis terhadap metode dan prosedur 

yang digunakan, mampu memberikan jawaban dengan menemukan 

pola yang disajikan dari soal, kemudian menggeneralisasikan pola 

tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dan mampu memberikan 

jawaban dengan penarikan kesimpulan berdasarkan penyelesaian soal 

yang diberikan. 

b. Siswa dengan tipe kepribadian feeling dalam menyelesaikan masalah 

matematika kurang mampu melakukan penalaran adaptif secara logis 

yaitu kurang mampu membuat dugaan atau konjektur yang logis yang 

didasarkan pada sifat-sifat matematis, kurang mampu memeriksa 

argumen dari soal yang diberikan, yakni disertai langkah yang 

sistematis dan menilai sesuatu secara personal dan subjektif, kurang 

mampu memberikan jawaban dengan menemukan pola yang disajikan 

dari soal, kemudian menggeneralisasikan pola tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan dan kurang mampu memberikan jawaban 

dengan penarikan kesimpulan secara logis berdasarkan penyelesaian 

soal yang diberikan. 
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2. Jenis kesalahan yang banyak dilakukan siswa berdasarkan tahapan 

Kastolan yaitu: 

a. Siswa dengan tipe kepribadian thinking dominan melakukan kesalahan 

prosedural dan kesalahan teknik. Kesalahan prosedural berupa 

ketidakteraturan dalam menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah, sehingga berdampak pada kesalahan teknik yaitu kesalahan 

dalam melakukan perhitungan. 

b. Siswa dengan tipe kepribadian feeling dominan melakukan kesalahan 

konseptual, yaitu berupa kesalahan dalam menemukan pola dari suatu 

masalah matematika dan memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran suatu pernyataan. 

3. Faktor penyebab siswa thinking dan feeling melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal terkait dengan penalaran adaptif pada materi Matriks 

berdasarkan hasil wawancara: 

a. Siswa dengan tipe kepribadian thinking adalah kurang teliti dalam 

mengerjakan soal dan terlalu tergesa-gesa dalam mengerjakan sehingga 

melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan menyimpulkan 

hasil akhir. 

b. Siswa dengan tipe kepribadian feeling adalah siswa cenderung tidak 

mampu memahami perintah soal dengan baik, siswa tidak mampu 

memahami permasalahan yang dihadapi sehingga salah ketika 

menggunakan prosedur atau langkah yang digunakan dan 

mengakibatkan perhitungan menjadi rumit serta kurang teliti dalam 

menyederhanakan masalah.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, direkomendasikan 

beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dan peneliti lainnya antara lain, 

yaitu: 

1. Bagi siswa dengan tipe kepribdian thinking dan feeling agar membiasakan 

diri untuk menggunakan pemikiran yang logis dan rasional dalam menarik 

kesimpulan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikan. 

Guru dapat membiasakan siswa untuk menggunakan pemikiran yang logis 



Novrisya Kurniayu, 2021 

PENALARAN ADAPTIF SISWA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI 
TIPE KEPRIBADIAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dan rasional yaitu dengan membiasakan siswa menyelesaikan masalah 

terkait dengan fenomena yang erat kaitannya dalam kehidupan siswa. 

2. Perlunya mengetahui kesiapan dan perhatian belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar yang kemudian memberikan motivasi dan arahan dalam 

belajar kepada siswa sehingga siswa tersebut akan lebih mengoptimalkan 

lagi usahanya dalam menyelesiakan soal. Terlebih saat dilakukan 

pembelajaran daring pada saat ini sangat membutuhkan tenaga, usaha dan 

motivasi yang lebih ekstra lagi. Dengan demikian, kesalahan konseptual 

prosedural dan teknik yang dilakukan siswa dapat diminimalisir. 

3. Penelitian ini tidak mengkaji hubungan antara penalaran adaptif dan tipe 

kepribadian secara mendalam. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan 

dapat melakukan kajian mendalam mengenai hubungan antar variabel-

variabel.  

4. Penelitian ini terbatas pada beberapa siswa dengan tipe kepribadian 

thinking dan feeling saja. Bagi penelitian selanjutnya, akan lebih baik lagi 

jika melakukan penelitian dengan mengambil sampel dengan skala besar 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih umum mengenai penalaran 

adaptif siswa dengan tipe kepribadian thinking dan feeling. 

  

  


