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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian 

sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh beberapa simpulan dan 

saran. 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian disimpulkan kemampuan aljabar 

siswa pada domain pengetahuan (knowing), penerapan (applying), dan penalaran 

(reasoning) yang bergaya kognitif impulsif dan reflektif, impulsif, reflektif, dan 

tidak impulsif dan tidak reflektif  sebagai berikut. 

1. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif impulsif dan reflektif. 

a. Kemampuan aljabar yang dicapai oleh siswa yang bergaya kognitif impulsif 

dan reflektif adalah domain pengetahuan (knowing), yaitu kemampuan siswa 

dalam menentukan fakta-fakta, prosedur, dan konsep yang perlu siswa 

ketahui dalam matematika. Dalam domain pengetahuan (knowing), siswa 

yang bergaya kognitif impulsif dan reflektif mampu memahami definisi, 

sifat-sifat, terminologi, serta notasi-notasi dalam matematika. Siswa yang 

bergaya kognitif impulsif dan reflektif mampu menghitung dan melakukan 

prosedur-prosedur algoritmik berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian pada bilangan bulat, pecahan dan desimal serta melakukan 

prosedur aljabar sederhana. Siswa yang bergaya kognitif impulsif dan 

reflektif juga mampu mengklasifikasi objek dan bilangan, serta mampu 

mengambil informasi dari tabel, grafik dan gambar yang disediakan. 

b. Kemampuan aljabar yang dicapai oleh siswa yang bergaya kognitif impulsif 

dan reflektif adalah domain penerapan (applying), yaitu kemampuan siswa 

dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman konseptual untuk 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan sudah dicapai oleh siswa 

bergaya kognitif impulsif dan reflektif. Siswa yang bergaya kognitif impulsif 

dan reflektif  mampu memilih dan menerapkan operasi, metode serta strategi 

yang tepat dalam memecahkan masalah. Siswa yang bergaya kognitif 
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impulsif dan reflektif juga mampu menyajikan informasi matematika atau 

data dalam bentuk tabel atau grafik, membuat persamaan, pertidaksamaan, 

menggunakan model matematika untuk memecahkan masalah, dan 

menghasilkan representasi setara untuk entitas matematika yang diberikan 

atau yang saling berhubungan. 

c. Kemampuan aljabar yang dicapai oleh siswa yang bergaya kognitif impulsif 

dan reflektif adalah domain penalaran (reasoning), yaitu proses kognitif  

yang ditekankan dalam pemecahan masalah tidak rutin, asing, konteks, dan 

masalah yang dapat diselesaikan dalam beberapa tahapan sudah dicapai oleh 

siswa bergaya kognitif impulsif dan reflektif. Siswa yang bergaya kognitif 

impulsif dan reflektif mampu mendeskripsikan atau menggunakan hubungan 

antar bilangan, ekspresi aljabar, dan prosedur untuk memecahkan masalah. 

Siswa yang bergaya kognitif impulsif dan reflektif juga mampu membuat 

kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dan bukti, serta memberikan 

argumen matematis untuk mendukung strategi dan kesimpulan yang 

diberikan. 

2. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif impulsif. 

a. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif impulsif pada domain 

pengetahuan (knowing) belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan 

oleh kesalahan siswa dalam melakukan prosedur algoritmik. Kesalahan ini 

disebabkan gaya kognitif siswa yang cenderung cepat dalam menyelesaikan 

soal namun salah dalam mendapatkan hasil akhir (impulsif). Secara umum, 

siswa yang bergaya kognitif impulsif sudah mampu memahami defenisi dan 

notasi-notasi dalam matematika, mampu mengambil informasi dari 

persamaan, tabel, grafik, dan  gambar. 

b. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif impulsif pada domain 

penerapan (applying) belum tercapai dengan baik. Domain penerapan 

(applying) dititikberatkan pada kemampuan siswa dalam menerapkan 

pengetahuan dan pemahaman konseptual untuk memecahkan masalah atau 

menjawab pertanyaan. Siswa yang bergaya kognitif impulsif tidak mampu 
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memanfaatkan yang diketahui dari soal untuk memilih operasi, metode serta 

strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal yang diberikan tersebut. 

c. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif impulsif pada domain 

penalaran (reasoning) ada yang belum tercapai dan ada yang sudah tercapai 

dengan baik. Siswa yang mencapai domain penalaran (reasoning) mampu 

mendeskripsikan atau menggunakan hubungan antar bilangan, ekspresi 

aljabar, gambar, dan prosedur untuk memecahkan masalah sedangkan siswa 

yang belum mencapai domain penalaran (reasoning) belum mampu 

membuat model matematika dari gambar yang ada. Siswa yang mencapai 

domain penalaran (reasoning) mampu membuat kesimpulan yang valid 

berdasarkan informasi dan bukti yang ada pada soal, serta memberikan 

argumen matematis untuk mendukung strategi dan kesimpulan yang 

diberikan. Siswa yang tidak mencapai domain penalaran (reasoning) belum 

mampu membuat argumen matematis dari masalah yang diberikan. 

3. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif reflektif. 

a. Kemampuan aljabar yang dicapai oleh siswa yang bergaya kognitif reflektif 

adalah domain pengetahuan (knowing) dan domain penalaran (reasoning). 

Siswa yang bergaya kognitif reflektif mampu memahami definisi, sifat-sifat, 

terminologi, serta notasi-notasi dalam matematika. Siswa yang bergaya 

kognitif reflektif mampu menghitung dan melakukan prosedur-prosedur 

algoritmik berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 

pada bilangan bulat, pecahan dan desimal serta melakukan prosedur aljabar 

sederhana. Siswa yang bergaya kognitif reflektif juga mampu 

mengklasifikasi objek dan bilangan, serta mampu mengambil informasi dari 

tabel, grafik dan gambar yang disediakan.  

b. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif reflektif pada domain 

penalaran (reasoning) sudah dicapai dengan baik. Domain penalaran 

(reasoning) ditekankan dalam pemecahan masalah tidak rutin, asing, 

konteks, dan masalah yang dapat diselesaikan dalam beberapa tahapan. 

Siswa yang bergaya kognitif reflektif mampu mendeskripsikan atau 

menggunakan hubungan antar bilangan, ekspresi aljabar, dan prosedur 
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untuk memecahkan masalah. Siswa yang bergaya kognitif reflektif juga 

mampu membuat kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dan bukti, 

serta memberikan argumen matematis meskipun membutuhkan waktu yang 

relatif lama guna mendukung strategi dan kesimpulan yang diberikan.  

c. Pada domain penerapan (applying) siswa yang bergaya kognitif reflektif 

belum dicapai dengan baik. Siswa yang bergaya kognitif reflektif  belum 

sepenuhnya mampu memilih dan menerapkan operasi, metode serta strategi 

yang tepat dalam memecahkan masalah dimana prosedur, metode, dan 

algoritma untuk memecahkan masalah yang melibatkan konsep dan 

prosedur matematika tersebut sudah diketahui. Siswa yang bergaya kognitif 

reflektif mampu menggunakan strategi tersebut jika diberikan stimulus 

berupa mengingatkan konsep dan prosedur penyelesaian masalah. Siswa 

yang bergaya kognitif reflektif mampu menyajikan informasi matematika 

atau data dalam bentuk tabel atau grafik, membuat persamaan, 

pertidaksamaan, menggunakan model matematika untuk memecahkan 

masalah, dan menghasilkan representasi setara untuk entitas matematika 

yang diberikan atau yang saling berhubungan tetapi membutuhkan waktu 

yang relatif lama. 

4. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak 

reflektif. 

a. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak 

reflektif belum dicapai dengan baik pada domain pengetahuan (knowing), 

yaitu kemampuan siswa dalam menentukan fakta-fakta, prosedur, dan 

konsep yang perlu siswa ketahui dalam matematika. Dalam domain 

pengetahuan (knowing), siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan 

tidak reflektif belum mampu memahami definisi, sifat-sifat, terminologi, 

serta notasi-notasi dalam matematika, tetapi siswa yang bergaya kognitif 

tidak impulsif dan tidak reflektif mampu menghitung dan melakukan 

prosedur-prosedur algoritmik berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian pada bilangan bulat, pecahan dan desimal serta melakukan 

prosedur aljabar sederhana.  
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b. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak 

reflektif belum dicapai dengan baik pada domain penerapan (applying), 

yaitu kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman 

konseptual untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Siswa 

yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak reflektif belum mampu 

memilih dan menerapkan operasi, metode serta strategi yang tepat dalam 

memecahkan masalah yang melibatkan konsep dan prosedur matematika. 

Siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak reflektif juga belum 

mampu menyajikan informasi matematika atau data dalam bentuk tabel atau 

grafik, membuat persamaan, pertidaksamaan, menggunakan model 

matematika untuk memecahkan masalah, dan menghasilkan representasi 

setara untuk entitas matematika yang diberikan atau yang saling 

berhubungan. 

c. Kemampuan aljabar siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak 

reflektif belum dicapai dengan baik pada domain penalaran (reasoning). 

Siswa yang bergaya kognitif tidak impulsif dan tidak reflektif belum mampu 

mendeskripsikan atau menggunakan hubungan antar bilangan, ekspresi 

aljabar, dan prosedur untuk memecahkan masalah, serta belum mampu 

membuat kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dan bukti, serta 

memberikan argumen matematis untuk mendukung strategi dan kesimpulan 

yang diberikan. 

 

B. Saran 

Setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengolah informasi 

pada saat proses pembelajaran, sehingga kemampuan gaya kognitif menjadi 

perhatian guru dalam menyusun pendekatan ataupun model pembelajaran 

matematika. Belajar matematika tidak hanya memerlukan keterampilan berhitung 

tetapi juga memerlukan kecakapan untuk berfikir dan bernalar secara matematis 

untuk menyelesaikan soal-soal dan mempelajari ide-ide baru yang akan dihadapi 

siswa di masa yang akan datang. Guna menunjang serta meningkatkan kemampuan 

aljabar siswa dalam proses pembelajaran matematika, materi aljabar tidak dijadikan 
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sebagai bahan hafalan semata akan tetapi lebih menekankan pada pemahaman dan 

konstruksi berpikir siswa sehingga menghasilkan pemaknaan yang mendalam dan 

dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan.  

Kemampuan aljabar dalam penelitian ini fokus pada domain kognitif yang 

dirilis oleh TIMSS 2011. Pada domain kognitif pengetahuan (knowing) dalam 

penelitian ini terdapat beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya recall, 

recognize, classify/order, compute, retrieve, dan measure. Pada domain penerapan 

(applying) indikator yang digunakan adalah determine, represent/model dan 

implement. Pada domain penalaran (reasoning) indikator yang digunakan adalah 

analyze, integrate/synthesize, evaluate, draw, generalize, dan justify. Penelitian 

selanjutnya sebaiknya mengkaji lebih mendalam lagi setiap indikator yang telah 

disebutkan di atas, agar lebih mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang 

kemampuan aljabar siswa. Gambaran yang utuh tentang kemampuan aljabar siswa 

dapat menjadi rujukan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan 

aljabar siswa yang rendah. 

Dalam penelitian ini, kemampuan siswa dalam penalaran matematis yang masih 

erat hubungannya dengan kemampuan aritmetika, hampir seluruh siswa memberikan 

jawaban yang benar sedangkan ketika hubungan aritmetika dengan aljabar ditampilkan 

secara implisit, sebagian besar siswa memberikan jawaban yang salah. Penelitian 

selanjutnya juga dapat dikembangkan pada pengaruh gaya kognitif terhadap 

kemampuan berpikir aljabar saat transisi dari aritmetika ke aljabar 

Dalam penelitian ini, partisipan yang diwawancarai dan dianalisis hasil 

pekerjaannya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian diperoleh gambaran bahwa siswa perempuan lebih terstruktur dalam 

mengungkapkan argumentasi terhadap jawaban yang diberikan. Siswa laki-laki 

cenderung tergesa-gesa dalam memberikan argumentasi terhadap jawaban yang 

diberikan. Hal tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan karena jumlah 

partisipan dalam penelitian ini terdiri atas 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan 

dengan gaya kognitif yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya 

dapat dikembangkan pada pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan aljabar siswa 

saat transisi dari aritmetika ke aljabar berdasarkan gender. 
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