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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat diuraikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Besarnya persentase (%) tipe kesalahan menjumlahkan dan mengurangkan 

soal cerita pecahan adalah: 

a. Kesalahan membaca soal sebesar 10,26%. 

b. Kesalahan memahami soal sebesar 2,77%. 

c. Kesalahan transformasi soal sebesar 7,65%. 

d. Kesalahan dalam ketrampilan proses sebesar 22,31%. 

e. Kesalahan penggunaan notasi sebesar 4,89%. 

f. Kesalahan kecerobohan atau kurang cermat sebesar 50,49%. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada materi soal cerita 

pecahan menjumlahkan dan mengurangkan prosentase kesalahan yang paling 

besar adalah kesalahan kecerobohan atau kurang cermat yaitu sebesar 50,49% 

dan prosentase kesalahan yang paling kecil adalah kesalahan memahami soal 

yaitu sebesar 2,77%. 

2. Besarnya persentase (%) tipe kesalahan mengalikan dan membagi soal 

cerita pecahan adalah: 

a. Kesalahan membaca soal sebesar 2,11%.  

b. Kesalahan memahami soal sebesar 3,16%. 

c. Kesalahan transformasi soal sebesar 1,58%. 

d. Kesalahan dalam ketrampilan proses sebesar 52,11%. 

e. Kesalahan penggunaan notasi sebesar 7,37%. 

f. Kesalahan kecerobohan atau kurang cermat sebesar 33,68%. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada materi soal cerita 

pecahan mengalikan dan membagi prosentase kesalahan yang paling besar 

adalah kesalahan ketrampilan proses yaitu sebesar 52,11% dan prosentase 

kesalahan yang paling kecil adalah kesalahan transformasi yaitu sebesar 1,58%. 
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Penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan di atas berdasarkan hasil wawancara 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pecahan secara keseluruhan adalah: (1) 

Siswa masih kesulitan dalam menentukan penyelesaian dari soal cerita, (2) 

Siswa kurang teliti dalam proses berhitung sehingga terjadi kesalahan, (3) Siswa 

kurang memahami soal sehingga siswa salah dalam mengerjakan soal, (4) Siswa 

terkadang terburu-buru dalam mengerjakan soal sehingga lupa memberi 

diketahui, ditanyakan, dan kesimpulan di setiap menjawab soal. 

 

B. Saran 

Persentase tipe kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa adalah tipe 

kesalahan ketrampilan proses dan tipe kesalahan kecerobohan atau kurang 

cermat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa harus dibimbing dengan benar 

dalam ketrampilan proses berhitung dan kecerobohan dalam menyelesaikan 

soal, sehingga saran dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi guru diharapkan harus selalu membimbing siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang 

sama dan guru diharapkan mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan 

yang terjadi dengan cara siswa harus sering dibiasakan mengerjakan soal 

cerita. 

2. Bagi siswa juga diharapkan untuk selalu bertanya jika mengalami kesulitan 

kepada guru pada saat mengerjakan soal cerita sehingga siswa tidak 

melakukan kesalahan yang sama. 

3. Bagi peneliti diharapkan untuk lebih bisa membuat soal lebih variatif yang 

lebih pada penekanan konsep pecahan sehingga tidak terjadi kesalahan 

pada saat siswa mengerjakan soal cerita pecahan. 

 

 


