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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori polya materi system 

persamaan linear tiga variabel dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Baik Sekali 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kategori 

baik sekali dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori polya 

materi system persamaan linear tiga variabel yaitu dapat memahami 

masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap, membuat rencana pemecahan masalah yang sesuai 

dengan prosedur dan mengarahkan pada hasil yang benar, melakukan 

rancangan / perhitungan pemecahan masalah secara benar dan 

mendapatkan hasil yang benar, dan memeriksa kembali hasil 

(menuliskan kesimpulan) yang dilaksanakan untuk melihat kebenaran 

proses yang telah dilakukan. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Baik  

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kategori 

baik dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori polya materi 

system persamaan linear tiga variabel yaitu mampu memahami 

masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar tetapi tidak lengkap, kurang mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah, mampu melakukan rancangan/perhitungan 

pemecahan masalah secara benar dan mendapatkan hasil yang benar, 

dan memeriksa kembali hasil (menuliskan kesimpulan) yang 

dilaksanakan untuk melihat kebenaran proses yang telah dilakukan. 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Cukup 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kategori 

cukup dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori polya materi 

system persamaan linear tiga variabel yaitu mampu memahami 
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masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap, kurang mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah, mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, 

memeriksa kembali hasil tetapi tidak menyadari kalau pekerjaannya 

salah dan menuliskan kesimpulan yang salah. 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah Kurang 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kategori 

kurang dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori polya materi 

system persamaan linear tiga variabel yaitu tidak menuliskan indikator 

memahami masalah yaitu tidak menuliskan apa saja yang diketahui, 

dan apa saja yang ditanyakan, kurang mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah, melakukan rancangan/perhitungan pemecahan 

masalah secara benar dan mendapatkan hasil yang benar, memeriksa 

kembali hasil tetapi tidak menuliskan kesimpulan. 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah Kurang Sekali 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kategori 

kurang sekali dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori polya 

materi system persamaan linear tiga variabel yaitu tidak menuliskan 

indikator memahami masalah yaitu tidak menuliskan apa saja yang 

diketahui, dan apa saja yang ditanyakan. Kurang mampu dalam 

membuat rencana pemecahan masalah. Mengalami kesalahan dalam 

proses perhitungan, tidak memeriksa kembali hasil dan tidak 

menuliskan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Polya 

materi sistem persamaan linear tiga variabel memiliki kemampuan yang 

berbeda. hal ini ditunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali 

memiliki persamaan dan perbedaan dalam kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 
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B. IMPLIKASI 

Penelitian ini diharapkan mampu mendiskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa  dalam menyelesaikan soal cerita 

berdasarkan teori polya materi system persamaan linear tiga variabel. Hasil 

penelitian ini mampu mengungkap sejauh mana kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi  system 

persamaan linear tiga variabel melalui system pembelajaran dalam 

jaringan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guru dalam 

pembelajaran. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat 

disarankan oleh peneliti. Adapun syarat-syarat yang dimaksud sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini sebaiknya dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memaksimalkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi system 

persamaan linear tiga variabel. 

2. Bagi Siswa 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

diharapkan secara maksimal mampu digunakan untuk 

membantu memudahkan memecahkan masalah matematika.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian  ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian kemampuan pemecahan masalah 

matematika.  

 

 


