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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Ilmu matematika banyak melibatkan fakta, konsep, dan teori-teori 

dalam pemahamannya. Tingkat pemahaman seorang siswa lebih 

dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri dalam mengkonstruksi 

pengetahuan atau kerangka kognitif melalui proses, karena mengetahui itu 

adalah proses bukan produk (Markaban, 2006). Berdasarkan hasil 

penelitian, pembahasan, dan temuan dalam penelitian ini  menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa proses/model berpikir yang digunakan siswa 

dalam menyelesaikan soal pengurangan bilangan pecahan berpenyebut 

sama dan berpenyebut berbeda, hal tersebut menunjukkan bahwa antara 

siswa satu dengan lainnya memiliki model berpikir yang berbeda dalam 

menyelesaikan soal yang sama. Model berpikir siswa tersebut menjadi 

dasar dalam perumusan skim pengurangan bilangan pecahan. Sebelas skim 

pengurangan bilangan pecahan telah teridentifikasi dalam penelitian ini. 

Skim tersebut adalah skim langsung pengurangan atas, skim penebakan 

atas, skim langsung penambahan atas, skim penyamaan bawah-

pengurangan atas, skim langsung pengurangan atas-pengurangan bawah, 

skim penyamaan bawah-langsung pengurangan atas, skim langsung 

penambahan atas-penambahan bawah, skim langsung penambahan atas-

penyamaan kanan bawah, skim langsung penambahan atas-pengurangan 

bawah, skim penyamaan bawah-penambahan atas, dan skim langsung 

pengurangan atas-penyamaan tengah bawah. Sebelas skim tersebut juga 

menunjukkan bahwa siswa pada tingkat kognitif yang sama tidak selalu 

mempunyai skim pengurangan  bilangan pecahan yang sama dan tidak 

selalu pengajaran yang diberikan guru dipahami sama pula oleh semua 

siswa.  

Dalam penelitian ini tidak hanya ditemukan sebelas skim pengurangan 

bilangan pecahan beserta subskim dan susbsubskimnya, melainkan 

ditemukan pula makna dan proses berpikir lain yaitu pengertian bilangan 

pecahan, proses pengurangan dua bilangan, proses mencari KPK, proses 

perkalian dengan cara bersusun, dan proses perkalian dengan penjumlahan 

berulang. 
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B. Saran 

1. Saran Teoritis 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba 

mendeskripsikan proses berpikir atau corak berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal pengurangan bilangan pecahan mengingat kajian 

tentang proses berpikir atau corak berpikir siswa pada matematika 

masih sangat jarang ditemui. Kajian tentang proses berpikir atau corak 

berpikir siswa pada matematika menjadi sangat penting karena dengan 

mengetahui corak berpikir siswa, guru membantu membangun skim 

yang lebih canggih dibandingkan skim yang dimiliki siswa sebelumnya 

sehingga hendaknya banyak dilakukan penelitian mengenai skim 

matematika yang dimiliki siswa pada berbagai operasi hitung.  

 

2. Saran Praktis 

a. Bagi Guru atau Pengajar 

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa siswa dalam jenjang 

pendidikan atau siswa dalam tingkat kognitif yang sama tidak selalu 

mempunyai jenis dan kualitas skim pengurangan bilangan pecahan 

yang sama pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu 

pengajaran yang diberikan guru dapat diterima secara sama oleh 

semua siswa sehingga hendaknya guru memberikan berbagai 

pendekatan pengajaran dalam mengajar pengurangan bilangan 

pecahan berdasarkan kepada mutu skim yang dimiliki tiap siswa 

dan tidak berdasarkan skim pengurangan bilangan pecahan yang 

dimiliki guru. Misalnya siswa yang menggunakan skim penyamaan 

atas-pengurangan bawah memerlukan pendekatan pengajaran 

yang berbeda dengan siswa yang menggunakan skim langsung 

pengurangan atas-pengurangan bawah.  

Dengan mengetahui skim pengurangan bilangan pecahan yang 

dimiliki siswa, guru dapat dapat mendiagnosis kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi siswa ketika mempelajari topik 

pengurangan bilangan pecahan dan menentukan aspek-aspek 

pengajaran pengurangan bilangan pecahan yang perlu diperbaiki. 

Selain itu, bagi guru yang mengajar pada kelas sebelumnya 

sebelum siswa mempelajari konsep pengurangan pecahan juga 

harus menguatkan konsep matematika siswa karena materi 

matematika yang dipelajari siswa akan selalu berkesinambungan. 
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b. Bagi Siswa 

Siswa yang telah atau belum teridentifikasi skim pengurangan 

bilangan pecahannya dapat mengembangkan skim yang dimiliki 

dengan bimbingan dari guru dan selalu berlatih mengerjakan soal-

soal yang berkaitan dengan pengurangan bilangan pecahan.   
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