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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Profil pemecahan masalah open-ended siswa pada tahap memahami 

masalah: 

a. Subjek kategori tinggi mampu menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dengan tepat serta mampu menentukan kecukupan 

informasi untuk menjawab pertanyaan. 

b. Subjek kategori sedang mampu menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dengan tepat serta mampu menentukan kecukupan 

informasi untuk menjawab pertanyaan. 

c. Subjek kategori rendah tidak mampu menentukan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dengan tepat serta belum mampu menentukan 

kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan.  

2. Profil pemecahan masalah open-ended siswa pada tahap menyusun rencana 

pemecahan masalah: 

a. Subjek kategori tinggi mampu menentukan keterkaitan antara informasi 

yang ada pada soal, mampu menentukan informasi lain yang tidak 

diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, mampu 

menggunakan semua informasi penting pada soal serta mampu 

merencanakan penyelesaian atau pemecahan masalah.  

b. Subjek kategori sedang mampu menentukan keterkaitan antara informasi 

yang ada pada soal, mampu menentukan informasi lain yang tidak 

diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, mampu 

menggunakan semua informasi penting pada soal serta mampu 

merencanakan penyelesaian atau pemecahan masalah.  

c. Subjek kategori rendah tidak mampu menentukan keterkaitan antara 

informasi yang ada pada soal, tidak mampu menentukan informasi lain 

yang tidak diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, tidak 

menggunakan semua informasi penting pada soal serta tidak dapat 

merencanakan penyelesaian atau pemecahan masalah.  

3. Profil pemecahan masalah open-ended siswa pada tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah: 
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a. Subjek kategori tinggi mampu menggunakan langkah-langkah secara 

teratur dan terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal.  

b. Subjek kategori sedang mampu menggunakan langkah-langkah secara 

teratur dan terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal.  

c. Subjek kategori rendah tidak dapat menggunakan langkah-langkah secara 

teratur dan tidak terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal. 

4. Profil pemecahan masalah open-ended siswa pada tahap memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh: 

a. Subjek kategori tinggi belum melakukan pengecekan secara keseluruhan 

baik pada proses perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan, 

melainkan hanya pada jawaban akhirnya saja tanpa membuktikan 

kebenaran dari unsur yang telah diketahui pada soal.  

b. Subjek kategori sedang belum melakukan pengecekan secara keseluruhan 

baik pada proses perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan. 

c. Subjek kategori rendah tidak dapat melakukan pengecekan kembali 

terhadap hasil pekerjaannya. 

B. SARAN 

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam mengerjakan soal cerita (uraian) guru sebaiknya membiasakan siswa 

untuk mengerjakan soal dengan langkah-langkah pengerjaan secara lengkap 

dimulai dari menuliskan apa yang ditanyakan, apa yang  diketahui sampai 

memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

2. Guru sebaiknya memberikan latihan-latihan soal secara rutin dengan 

memberikan berbagai jenis soal pemecahan masalah seperti masalah open-

ended sehingga siswa tidak mengalami kesulitan apabila menemui soal 

dengan penyajian yang berbeda. 

3. Guru hendaknya membiasakan siswa untuk mencari lebih dari satu jawaban 

dalam menyelesaikan soal. 

4. Bagi siswa yang masih kesulitan dalam memahami soal, hendaknya berlatih 

dengan membaca soal berulang-ulang atau sering mengerjakan soal. 


