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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV dan telah 

dibahas pada BAB V, peneliti menyimpulkan bahwa : 

Semua Subjek penelitian melakukan langkah penalaran dengan sangat 

baik pada soal tes nomor 1. Mulai dari indikator menyajikan pernyataan 

hingga menarik kesimpulan, yang digunakan sebagai acuan penelitian. 

ketiga Subjek menunjukkan kemampuan penalaran matematis mereka 

dengan sangat baik, baik secara tertulis maupun secara lisan. Walaupun, 

cara yang digunakan Subjek kedua dan Subjek ketiga adalah trial and error, 

bukan menggunakan pola atau konsep yang digunakan dalam soal. 

Semua Subjek melakukan penalaran kurang baik pada soal tes nomor 

2. Subjek pertama dan kedua mengajukan dugaan yang belum sesuai dengan 

pernyataan yang tercantum dalam soal. Sehingga manipulasi matematika 

yang dilakukan belum mengarah kepada jawaban yang diminta dalam soal. 

Dan akhirnya, Subjek pertama dan Subjek kedua belum menyimpulkan 

kesimpulan yang mengarah kepada pertanyaan soal. Subjek ketiga tidak 

melakukan langkah penalaran matematis dalam soal ini, tetapi hasil 

wawancara menunjukkan Subjek ini pernah melakukan indikator pertama 

dan kedua, meski tidak dituliskan. 
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Semua Subjek melakukan langkah-langkah penalaran matematis pada 

soal tes  nomor 3 ini dengan cukup baik. Subjek pertama melakukan 

langkah-langkah penalaran matematis mulai dari indikator pertama hingga 

menarik kesimpulan dengan cukup baik dan kesimpulan yang dihasilkan 

sudah mengarah kepada pertanyaan yang diminta dalam soal.Subjek kedua 

sudah cukup baik pada indikator pertama sampai memberikan bukti atau 

alasan. Tetapi Subjek ini belum cermat dalam pemeriksaan argumen yang 

dilakukan. Sehingga menyimpulkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan dalam soal. Sedangkan Subjek ketiga berhenti pada pemberian 

bukti atau alasan. Sehingga Subjek ini belum menyimpulkan sesuatu yang 

mengarah kepada jawaban yang diminta dalam soal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, 

maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

 

1. Bagi Siswa. 

Untuk para siswa yang sedang mengenyam pendidikan, hendaknya rajin 

belajar, agar kelak mampu merajai ilmu pengetahuan. Dan perlu diketahui, 

makna dari ‘belajar’ bukan selalu identik dengan buku, tulisan, dan tugas. 

Ada beberapa hal dalam dunia ini yang masih misteri dan sangat menarik 

untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. 
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2. Bagi Pengajar 

Begitu pula dengan guru di sekolah ataupun tentor less privat, 

sebaiknya menyediakan fasilitas bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan penalaran mereka. Ini berarti guru sebagai fasilitator untuk 

siswa. Selanjutnya, hendaknya pemilihan metode pembelajaran yang 

digunakan disesuaikan dengan kapasitas siswa yang sedang belajar. Agar 

prose pembelajaran yang dilakukan maksimal. 

 

3. Bagi Bimbingan Belajar 

Sebaiknya baik pihak sekolah maupun pihak lembaga bimbingan 

belajar mengupayakan pengembangan kemampuan penalaran matematis 

siswa. Sehingga generasi bangsa yang berpendidikan dan berkemampuan 

nalar tinggi akan merajai ilmu pengetahuan, dan ini sesuai dengan cita-cita 

bangsa yang tercantum pada pembukaan UUD’45 alinea ke-empat. 

 

4. Bagi Pendidikan 

Demi kemajuan pendidikan, hendaknya hasil-hasil penelitian dijadikan 

sebagai refleksi dalam melakukan tindakan atau kebijakan pendidkan. Karena 

tidak menutup kemungkinan, tidakan atau kebijakan yang diharapkan sebagai 

sesuatu yang baik, ternyata di derah tertentu tidak memberikan hasil seperti 

yang diharapkan. Untuk itu, hasil temuan-temuan penelitian hendaknya 

dijadikan sebagai refleksi sebelum mengambil tindakan atau kebijakan. 
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5. Bagi Peneliti 

Untuk peneliti sendiri ataupun peneliti selanjutnya, hendaknya hasil 

penelitian ini dikembangkan dan dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  


