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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai skim sistem persamaan linear dua variabel 

menunjukkan bahwa siswa memiliki berbagai model dan proses berpikir dalam menyelesaikan 

soal sistem persamaan linear dua variabel. Hal itu menunjukkan bahwa antara siswa yang satu 

dengan lainnya memiliki model berpikir yang berbeda dalam menyelesaikan soal yang sama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan skim yang dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Kedelapan skim tersebut adalah 

skim eliminasi dan substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua 

persamaan, skim penjumlahan dua persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua 

ruas, skim pindah ruas berganti tanda, skim perkalian silang, dan skim pembagian menjadi 

perkalian. Kedelapan skim tersebut menunjukkan bahwa siswa pada tingkat kognitif sama 

tidak selalu mempunyai skim sistem persamaan linear dua variabel yang sama dan pengajaran 

yang diberikan guru tidak selalu dipahami secara sama oleh semua siswa. 

B. Saran  

1. Saran Teoritis 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses berpikir atau corak berpikir siswa 

dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel mengingat kajian tentang 

proses berpikir atau corak berpikir siswa pada matematika masih jarang ditemui. Kajian 

tentang proses berpikir atau corak berpikir siswa pada matematika sangat penting karena 

dengan mengetahui corak berpikir siswa, guru membantu membangun skim yang lebih 

canggih dibandingkan dengan skim yang dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, hendaknya 

dilakukan penelitian tentang berbagai skim matematika yang dimiliki siswa.  

2. Saran Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa siswa pada tingkat kognitif yang sama tidak 

selalu mempunyai skim sistem persamaan linear dua variabel yang sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengajaran yang diberikan guru tidak selalu dipahami secara sama 

oleh semua siswa. Sehingga, guru diharapkan memberikan berbagai pendekatan 
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pengajaran dalam mengajar sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan kualitas 

skim yang dimiliki siswa dan tidak berdasarkan skim sistem persamaan linear dua 

variabel yang dimiliki guru.  

b. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengembangkan skim yang dimilikinya dengan bimbingan dari guru 

dan selalu berlatih mengerjakan soal-soal sistem persamaan linear dua variabel. 

 


