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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga skim perkalian 

bilangan asli yang dimiliki oleh 8 subyek. Ketiga skim tersebut 

antara lain skim menjumlah secara berulang, skim mengurangi 

secara berulang, dan skim membilang satu-satu. 

Skim menjumlah secara berulang mempunyai dua subskim 

yaitu subskim menjumlah secara berulang menggunakan jari dan 

subskim menjumlah berulang menggunakan penjumlahan 

bersusun. Subskim menjumlah secara berulang menggunakan jari 

memiliki dua subsubkim antara lain subsubskim menjumlah 

berulang menggunakan jari bilangan yang kedua sebanyak 

bilangan pertama dan subsubskim menjumlah berulang 

menggunakan jari bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang 

lain. Subskim menjumlah berulang menggunakan penjumlahan 

bersusun juga memiliki dua subsubkim antara lain subsubskim 

menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun 

bilangan yang kedua sebanyak bilangan pertama dan subsubskim 

menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun 

bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lain.  

Skim mengurangi secara berulang mempunyai tiga 

subskim antara lain subskim mengurangi secara berulang 

menggunakan jari, subskim mengurangi secara berulang 

menggunakan pengurangan bersusun, dan subskim 

mengelompokkan dengan mengurangi secara berulang 

menggunakan benda. Skim membilang satu-satu mempunyai dua 

subskim yaitu subskim membilang satu-satu dengan benda dan 

subskim membilang satu-satu dengan gambar.  

Berikut ini adalah skim yang dimiliki oleh subyek dalam 

menyelesaikan soal perkalian bilangan asli dengan pencetus, 

tindakan dan operasi, serta hasil yang diharapkan dari  masing-

masing skim. 
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1. Skim Menjumlah Secara Berulang 

Pencetus: Dua faktor, dimana salah satu factor menjadi 

banyaknya pengulangan untuk penjumlahan 

Tindakan dan operasi: Aktivitas menjumlah secara 

berulang.  

Hasil: Bilangan baru yang diperoleh dari penjumlahan yang 

dilakukan secara berulang. 

 

2. Skim Mengurangi Secara Berulang 

Pencetus: Dua faktor, dimana salah satu faktor menjadi 

banyaknya pengurangan berulang.  

Tindakan dan operasi: Aktivitas mengurangi secara 

berulang bilangan hasil oleh bilangan pengurang sampai 

habis.  

Hasil: Banyaknya pengurangan yang telah dilakukan.  

 

3. Skim Membilang Satu-satu 

Pencetus: Dua faktor, dimana salah satu faktor perlu 

dibesarkan secara berulang sebanyak faktor yang lain.  

Tindakan dan operasi: Aktivitas membilang menaik salah 

satu bilangan secara berulang sebanyak bilangan yang lain.  

Hasil: Pembilangan terakhir yang diucapkan yang 

merupakan jumlah dari semua bilangan yang diulang.  

 

B. Saran 

1. Saran Teoritis 

Kajian yang mencoba melihat atau melibatkan proses 

mental (corak berpikir) sewaktu siswa menyelesaikan operasi 

perkalian masih sangat sulit dijumpai. Identifikasi terhadap 

corak pemikiran siswa menjadi hal yang sangat penting ketika 

kita ingin siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui 

skim yang lebih canggih dari skim yang ada pada siswa saat itu.  

Melihat keberagaman skim yang dimiliki oleh sejumlah 

siswa yang menjadi subyek penelitian ini, hendaknya dilakukan 

penelitian tentang berbagai skim yang dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan operasi-operasi matematika khususnya pada 

tingkat sekolah dasar.  
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2. Saran Praktis 

a. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil kajian ini diperoleh bahwa siswa 

pada tingkat pendidikan yang sama tidak selalu 

mempunyai skim perkalian bilangan asli yang sama pula. 

Melihat kenyataan tersebut, guru hendaknya 

menggunakan berbagai metode dalam mengajar perkalian 

bilangan asli untuk membantu siswa membina skim 

perkalian bilangan asli yang lebih canggih. Guru juga 

hendaknya bisa mengenal secara pasti skim yang dimiliki 

oleh masing-masing siswa, sehingga dapat memberikan 

pola bimbingan yang tepat sesuai dengan skim yang siswa 

miliki. 

  

b. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya bisa belajar untuk menyelesaikan 

soal perkalian bilangan asli dalam berbagai bentuk dengan 

cara yang bervariasi. Melalui teknik tersebut siswa dapat 

membangun skim yang lebih canggih dari skim yang 

dimiliki sebelumnya.  

 

  

  


