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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka terdapat 

kesimpulan bahwa ada sembilan skim dari 6 subyek. Kesembilan skim 

tersebut yaitu skim pemecahan bilangan, skim penambahan pembilang 

dan penyebut, skim penambahan langsung, skim penambahan 

pembilang, skim penggabungan unsur bilangan, skim invers 

penambahan langsung, skim invers penambahan pembilang dan 

penyebut, skim invers penambahan pembilang. Masing-masing jenis 

skim mempunyai 2 subskim yaitu dengan menggunakan gambar dan 

menggunakan operasi hitung aljabar penambahan bilangan pecahan. 

 Skim-skim yang telah dikenal pasti tersebut diatas merupakan 

sebagian dari skim penambahan bilangan pecahan. Ada kemungkinan 

skim-skim lain dapat ditemukan lagi. Ini tergantung pada proses 

mengenal pasti skim pada subyek serta masalah-masalah yang 

diungkapkan ketika wawancara berlangsung. Berikut adalah skim-skim 

penambahan bilangan pecahan: 

Skim Pemecahan Bilangan 

Skim pemecahan bilangan mempunyai tiga bagian penting yaitu: 

Pencetus : adanya keyakinan bahwa setiap bilangan harus berupa 

bilangan pecahan. 

Tindakan dan operasi : mengubah bentuk bilangan yang bukan 

pecahan ke dalam bentuk pecahan yang selanjutnya ditambahkan 

antara bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. 

Hasil yang diharapkan : bilangan pecahan baru hasil dari penambahan 

bilangan pecahan dengan pecahan. 

 

Skim Penambahan Pembilang dan Penyebut 

Pencetus : adanya keyakinan bahwa pembilang akan menghasilkan 

pembilang dan penyebut akan menghasilkan penyebut. 

Tindakan dan operasi : menambahkan pembilang dengan pembilang 

untuk hasil pembilang dan menambahkan penyebut dengan penyebut 

untuk hasil penyebut. 
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Hasil yang diharapkan: hasil penambahan pembilang dan hasil 

penambahan penyebut. 

 

Skim penambahan langsung 

Pencetus : jenis bilangan yang berbeda dapat dioperasikan secara 

langsung tanpa disamakan terlebih dahulu. 

Tindakan dan operasi :  menambahkan secara langsung bilangan bulat 

dengan bilangan pecahan. 

Hasil yang diharapkan : bilangan pecahan campuran. 

 

Skim Penggabungan Unsur Bilangan 

Pencetus : terdapat unsur-unsur bilangan yang perlu digabungkan. 

 Tindakan dan operasi : mengabungkan seluruh unsur-unsur bilangan 

sebagai pembilang dan penyebut tetap. 

Hasil yang diharapkan : jumlah pembilang dari penambahan unsur-

unsur bilangan. 

 

Skim Penambahan Pembilang 

Pencetus : terdapat penyebut yang sama dan pembilang yang perlu 

ditambahkan. 

Tindakan dan operasi : menambahkan pembilang dengan pembilang. 

Hasil yang diharapkan : hasil penambahan pembilang sebagai 

pembilang dan penyebut tetap. 

 

Skim Invers Penambahan Langsung 

Pencetus: operasi penambahan diinverskan menjadi pengurangan dan 

jenis bilangan yang berbeda dapat dioperasikan secara langsung tanpa 

disamakan terlebih dahulu. 

Tindakan dan operasi :  mengurangkan secara langsung jenis bilangan 

yang berbeda. 

Hasil yang diharapkan: bilangan yang sudah dikurangkan secara 

langsung. 

Skim Penambahan Pembilang dan Penyebut 

Pencetus : operasi penambahan yang diinverskan serta pembilang 

akan menghasilkan pembilang dan penyebut akan menghasilkan 

penyebut. 
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Tindakan dan operasi : mengurangkan pembilang dengan pembilang 

untuk pembilangnya dan mengurangkan penyebut dengan penyebut 

untuk penyebutnya. 

Hasil yang diharapkan : pembilang yang dihasilkan dari pengurangan 

pembilang dan penyebut yang dihasilkan dari pengurangan penyebut.  

 

Skim Invers Penambahan Pembilang 

Pencetus : operasi penambahan diinverskan menjadi pengurangan 

serta adanya penyebut yang sudah sama dan pembilang yang perlu 

ditambahkan. 

Tindakan dan operasi : mengurangkan pembilang dengan pembilang 

untuk mendapatkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. 

Hasil yang diharapkan : pembilang yang dihasilkan dari pengurangan 

pembilang dan penyebut tetap. 

 

Skim Invers Penambahan Pembilang 

Pencetus : operasi penambahan diinverskan menjadi pengurangan 

serta adanya keyakinan bahwa setiap bilangan harus berupa bilangan 

pecahan. 

Tindakan dan operasi : mengurangkan bilangan bulat yang sudah 

diubah menjadi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. 

Hasil yang diharapkan : hasil dari pengurangan bilangan bulat yang 

sudah diubah kedalam bentuk pecahan dengan pecahan. 

 

Skim Invers Pemecahan Bilangan 

Pencetus : Operasi penambahan diinverskan menjadi pengurangan 

serta adanya keyakinan bahwa setiap bilangan harus berupa bilangan 

pecahan. 

Tindakan dan operasi : menyusun bentuk penambahan menjadi 

bentuk pengurangan dan mengubah bilangan yang bukan pecahan 

menjadi bentuk pecahan kemudian dikurangkan antara bilangan 

pecahan dengan bilangan pecahan. 

Hasil yang diharapkan : hasil pengurangan bilangan bulat yang sudah 

dijadikan pecahan dengan bilangan pecahan. 
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B. Saran 

 

1. Saran Bagi Pengajar 

Pokok dari penelitian ini adalah andaian bahwa siswa-siswa 

membangun skim penambahan bilangan pecahan sendiri. Menurut 

perspektif ini pembelajaran penambahan bilangan pecahan harus 

berdasarkan skim penambahan bilangan pecahan yang dimiliki 

oleh siswa-siswa dan bukan berdasarkan dari skim penambahan 

bilangan pecahan yang dipunyai oleh guru (Steffe, Cobb, & Von 

Glasersfeld, 1987 dalam Sutriyono, 2002: 167). Mengetahui skim 

penambahan bilangan pecahan yang dimiliki oleh siswa adalah 

sangat penting karena dengan mengetahui skim tersebut yang 

dimiliki oleh siswa pengajar dapat secara tepat membantu siswa 

mengubah skim penambahan bilangan pecahan yang sudah da 

menjadi lebih canggih melalui pemberian konflik kongnitif dengan 

strategi tertentu. Misalnya, siswa yang menggunakan skim 

penambahan pembilang memerlukan pengajaran yang berbeda 

dengan siswa yang menggunakan skim penambahan pembilang 

dan penyebut. Hal ini mengingat bahwa siswa yang menggunakan 

skim penambahan pembilang dan penyebut melakukan 

penambahan pembilang dengan pembilang dan penambahan 

penyebut dengan penyebut, persepsi siswa tersebut jauh berbeda 

dengan siswa yang menggunakan skim penambahan pembilang, 

siswa melakukan penambahan pembilang dengan pembilang saja 

dengan memperhatikan penyebut yang sudah sama atau yang 

sudah disamakan.   

Siswa-siswa pada tingkatan kongnitif yang sama ternyata tidak 

selalu menggunakan skim yang sama dalam menyelesaikan 

persoalan yang sama. Kajian ini menunjukkan bahwa setiap siswa 

membangun makna yang berbeda walaupun siswa-siswa tersebut 

menghadapi obyek yang sama, karena benda yang sama dapat 

diasimilasikan secara berbeda oleh masing-masing siswa. Pengajar 

sebaiknya mampu mengidentifikasi skim yang ada pada siswa. 

Pengenalan skim penambahan bilangan pecahan dilaksanakan 

melalui wawancara klinis dan kajian ini hanya dapat mengenal 

skim penambahan bilangan pecahan yang dimiliki oleh siswa.  
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2. Saran Bagi Siswa 

Siswa-siswa yang menjadi obyek penelitian dapat 

meningkatkan skim matematika yang sudah dimiliki menjadi skim 

matematika yang lebih canggih dengan memperhatikan bimbingan 

yang diberikan oleh guru serta meningkatkan latihan-latihan dalam 

berhitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


