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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada Bab IV, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Kesalahan yang dilakukan siswa kelas VI SD se-Kecamatan Kebumen di 

wilayah perkotaan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan 

bulat baik yang melibatkan dua operasi hitung tak setara maupun yang 

melibatkan tiga atau lebih operasi hitung adalah skema lengkap dengan 

kesalahan (E5) 

2. Kesalahan yang dilakukan siswa kelas VI SD se-Kecamatan Kebumen di 

wilayah perdesaan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan 

bulat yang melibatkan dua operasi hitung tak setara adalah prosedur yang tidak 

relevan (E2) sedangkan yang melibatkan tiga atau lebih operasi hitung adalah 

skema lengkap dengan kesalahan (E5). 

3. Faktor yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan siswa kelas VI SD se-

Kecamatan Kebumen di wilayah perkotaan adalah kesalahan bahasa, yaitu 

menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak lengkap atau kesalahan operasional, 

diantaranya siswa salah menggunakan kaidah atau aturan matematika yang 

benar dan siswa salah dalam melakukan perhitungan.  

4. Faktor yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan siswa kelas VI SD se-

Kecamatan Kebumen di wilayah perdesaan adalah kesalahan bahasa dan 

kesalahan operasional yang dilakukan secara bersama-sama. Kesalahan bahasa 

yang dilakukan diantaranya siswa tidak dapat membaca kata-kata, satuan, atau 
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simbol-simbol dengan benar, siswa menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak 

tepat, dan siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir. Kesalahan operasional 

yang dilakukan diantaranya siswa salah dalam memilih operasi yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal, siswa salah menggunakan kaidah atau aturan 

matematika yang benar, siswa tidak memproses lebih lanjut solusi dari 

penyelesaian soal, dan siswa melakukan kesalahan dalam perhitungan 

5. Persentase masing-masing jenis kesalahan E1, E2, E3, E4 dan E5 yang 

dilakukan oleh siswa kelas VI SD se-Kecamatan Kebumen secara berturut-

turut adalah  1,73% < 𝐸1 < 4,78%,  16,14% < 𝐸2 < 22,94% , 2,03% <

𝐸3 < 5,25%, 4,07% < 𝐸4 < 8,19% , dan 34,33% < 𝐸5 < 42,86%  

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan penyebab kesalahan mungkin berbeda untuk materi, jenjang materi 

ataupun wilayah yang berbeda. Metode Fong dapat digunakan sebagai salah 

satu metode untuk mengetahui jenis kesalahan dan faktor penyebab mengapa 

siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita.  

2. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita dapat 

ditingkatkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab siswa melakukan 

kesalahan. Setiap faktor penyebab memiliki cara penanganan yang berbeda 

satu sama lain.  
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C. SARAN 

Berdasarkan kemimpulan dan implikasi maka beberapa saran yang dapat 

penulis berikan antara lain adalah: 

1. Kepada guru kelas VI SD se Kecamatan Kebumen untuk lebih banyak 

memberikan latihan soal dalam bentuk soal cerita agar siswa terbiasa 

memecahkan masalah dalam bentuk soal cerita, memberikan scaffolding yang 

tepat kepada siswa yang masih kesulitan memahami soal cerita, dan selalu 

mengingatkan siswa bagaimana menggunakan kaidah atau aturan matematika 

yang benar dan teliti dalam melakukan perhitungan. 

2. Kepada peneliti lain, metode Fong tidak hanya dapat digunakan untuk 

menganalisis kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika dalam 

bentuk soal cerita saja, tetapi juga masalah matematika dalam bentuk yang 

lainnya. Oleh karena itu, jika ada peneliti lain yang akan menganalisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, maka metode 

Fong ini dapat digunakan,  

 

 

 

 

 

 

 

 


