
BAB V. 

KESIMPULAN 



5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN, DAN SARAN 

Dari hasil analisis data yang telah diinterprestasikan dan didiskusikan. 

dapat dian1bil kesimpulan sebagai berikut Ada tiga kesalahan yaitu kesalahan 

konsep, kesalahan prosedur dan kesalahan matematis (dari 570 ja..,'3ban), 

kesalah;;n yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan konsep. 

Kesalahan konsep te~jadi dimungkinkan pe!l)'ebabnya adalah siswa kurang 

peiigUasaan materi, k'llrang bel:yar (bel~jar tidak te~·atur), dan cara belajar 

yang lammg baik (motivasi baajar k'1lf3llg). 

Kesalahan st;wa yang lain adalah kesalahan prosedur dimmgkinkan 

pe11yebabnya adalah kurang teiti, kurang ce~mat, terburu-buru. dan tidak 

percaya diri. 

Dari ketiga kesalahan diatas kesalahan mate111atis memiliki persootase 

terendah dengan demikian bahwa kemampuan 

KATOUK SANTA AGNES Surabaya baik. 

matematis . siswa SMU 
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5.2 Saran 

Setelah mengetahui ke>alah311 y311g sering dilakukan siswa pada saat 

mmgeijakan soal fisika dalam peneliti311 ini, langkah selanjutnya adalah 

bagaimana mencegah agar kesalall:IIl yang dilakukan siswa tidak seeing 

tetjadi. 

l.Saran Wltuk guru : 

a. Guru hams mampu mmgetahui kondisi siswa berdasarkan urnpan 

balik y311g ddapat pada saat proses bel:jar mengajar berlang>tmg 

sehingga mampu memberikan kondi~i kegiatan belajar yang dapat 

mEntperb3iki kek1.mmgan 

b. Guru hendaknya melurusk311 kesalllban siswa sesegera mungkin 

agar kesalahan tidak berlarut-larut 

c. Gum memotifasi sis\\'3. melalui memberikan infonnasi yang jelas 

tertang kegunaan. keindahan :fisika sebingga siswa tertarik. 

2. Saran untuk siswa : 

a. Siswa seharu&l)'a banyak latihan soal. 

b. Belajar secara teratu". 

c. MEntbaca dengan penuh pengertian. bal1ar1 menghaihl. 

d. Berlatih mengerjakllll so a! dan meniallami bahasa soal. 

e. Mengefjakan soal dengan rapidan teliti. 
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3. Saran lUltuk peneliiian berikubtya: 

Karena keterbatasan jumlah indik:ator kesalahan juga kriteria kesalahan yang 

ada dalam penelitian ini. maim disarankan pengulangan penelitian dengan 

instrumen yang lebih baik dan menambah laiteria serta indikator kesalahan 

yang mungkin dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 
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