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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan temuan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa struktur kognitif yang digunakan siswa 

dalam mengkontruksi sebuah pengetahuan untuk menyelesaikan soal persamaan garis lurus. 

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa siswa yang satu dengan yang lainnya pada tingkat 

kognitif yang sama tidak selalu memiliki skim persamaan garis lurus yang sama pula. 

Terdapat 13 skim berbeda yang dimiliki oleh 7 siswa dan diketahui adanya subskim dan 

subsubskim pada beberapa skim yang dimiliki siswa sehingga siswa memiliki lebih dari satu 

skim dalam pengerjaan soal persamaan garis lurus. 13 skim tersebut antara lain (1) skim titik 

potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦; (2) skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan; (3) 

skim sebarang 2 titik; (4) skim lebih dari sebarang 2 titik; (5) skim pembagian panjang vertikal 

dengan panjang horizontal; (6) skim pembagian langsung; (7) skim membagi selisih 𝑦 dengan 

𝑥; (8) skim pembagian koefisien 𝑦; (9) skim pindah ruas variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas 

kanan; (10) skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif; (11) skim pindah ruas semua variabel 

dan konstanta ke ruas kanan atau kiri; (12) skim substitusi konstanta ke dalam persamaan; 

(13) skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan. 

Berdasarkan ketigabelas skim persamaan garis lurus diatas, terdapat 10 subskim dan 5 

subsubskim dalam skim persamaan garis lurus. 10 Subskim tersebut adalah 1) subskim 

substitusi; (2) subskim substitusi penjabaran; (3) subskim pindah ruas; (4) subskim 

penyederhanaan; (5) subskim subtitusi penyederhanaan; (6) subskim pembagian koefisien 

lawan; (7) subskim pembagian keseluruhan; (8) subskim pembagian sebagian; (9) subskim 

pindah ruas persamaan; (10) subskim kali silang. Sedangkan 5 subsubskim yaitu 1) 

subsubskim pembagian habis; (2) subsubskim titik kelipatan; (3) subsubskim pembagian 

koefisien 𝑥; (4) subsubskim pembagian koefisien 𝑦; (5) subsubskim pecahan campuran. 
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B. Saran 

1. Saran Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai proses berpikir siswa saat mengerjakan 

soal persamaan garis lurus masih jarang ditemui. Kajian terhadap proses berpikir siswa 

menjadi sangat penting dalam membangun dan mengkonstruksi pengetahuan yang 

dimiliki melalui skim lain yang lebih dari pada skim yang ada pada saat itu. Melihat 

keberagaman skim yang dimiliki oleh sejumlah siswa yang menjadi subyek penelitian 

hendaknya dilakukan penelitian lanjut mengenai berbagai skim yang dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus pada tingkat sekolah menengah pertama agar 

menjadi evaluasi bagi proses berpikir siswa lainnya. 

 

2. Saran Bagi Guru 

Bersasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses berpikir siswa menjadi 

sangat penting karena dapat mengetahui dan membangun corak berfikir siswa sehingga 

guru dapat membantu membangun dan mengkonstruksikan pengetahuan yang dimiliki 

oleh siswa menjadi skim yang lebih daripada skim yang dimiliki siswa sebelumnya. 

Terlebih saat guru memberikan pengajaran di kelas menunjukkan bahwa tidak selalu 

siswa memahami secara sama apa yang guru ajarkan. Oleh karena itu, guru diharapkan 

memberikan pengajaran persamaan garis lurus dengan berbagai pendekatan kepada siswa 

yang memiliki jenis dan kualitas persamaan garis lurus yang berbeda dengan skim 

persamaan garis lurus yang dimiliki oleh guru. 


