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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian teridentifikasi dalam kelompok cerdas istimewa dengan gaya 

berfikir visual spatial learner. Secara umum cara berfikir kelompok ini berbeda 

dan paling mungkin belajar melalui pengalaman insight. 

2. Fenomena pemahaman beberapa materi geometri yang lebih dini dari usia subjek 

penelitian dapat dijelaskan dalam psikologi aliran Gestalt melalui insight 

learning. Proses belajar ini diawali dengan proses trial and error (coba-coba dan 

kesalahan) dan setelah muncul pengalaman insight, subjek penelitian segera 

mendapat pemahaman baru yang berbeda dengan skema berfikir sebelumnya. 

3. Fenomena pemahaman beberapa materi geometri yang lebih dini dari usia subjek 

penelitian bukan pertanda kemajuan perkembangan kognitif yang lebih dini. 

Pemahaman tersebut dibangun dari skema lama subjek penelitian yang belum 

tentu skema tersebut memiliki kelengkapan seperti skema orang dewasa. 

Kemampuan menggeneralisasi materi matematika tersebut termasuk dalam salah 

satu karakter anak berbakat matematik. 

4. Fenomena belajar matematika subjek penelitian dapat dijadikan indikator 

keberadaan adanya bakat matematik pada kelompok cerdas istimewa dengan gaya 

berfikir visual spatial learner. 
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5. Cara Subjek penelitian memecahkan soal masalah mencari luas daerah kurva 

tertutup sederhana yang dikuasainya umumnya dengan cara memanipulasi daerah 

kurva dengan memanfaatkan konsep luas daerah bangun datar yang dikuasainya. 

Manipulasi daerah kurva tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi daerah 

kurva menjadi beberapa daerah atau menanbahkan daerah kurva agar menjadi 

bentuk daerah bangun datar yang dikuasainya. 

6. Selama memecahkan masalah yang melibatkan pengalaman insight perilaku dan 

fokus pemikiran subjek penelitian berubah-ubah. Diawali dengan kecemasan yang 

diperlihatkan dengan banyak bergerak. Perilaku tersebut berubah menjadi 

keriangan setelah mengalami pengalaman insight. Perubahan tingkah laku 

tersebut diduga berhubungan dengan struktur dan aktivitas otak anak berbakat 

matematik yang berbeda. 

7. Pengalaman insight dapat mengarahkan pada selesaian masalah atau hanya 

membantu memahami masalah. 

8. Pemecahan masalah yang melibatkan pengalaman insight setidaknya dipengaruhi 

oleh minat dan skema berfikir pemecah masalah. 

9. Pemecahan masalah yang melibatkan pengalaman insight dapat 

didokumentasikan setidaknya jika pengamat dapat mengikuti proses pemecahan 

masalah dari awal dan mengamati skema berfikir yang diamati sebelum dan 

sesudah pengalaman insight. 

 

 



185 

Abdurahman, 2013 
Kecenderungan Cara Berfikir Anak Cerdas Istimewa Dalam Pemecahan Masalah Geometri 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. REKOMENDASI 

Berkaitan dengan hasil penelitian, pada bagian ini dikemukakan beberapa 

rekomendasi yang ditujukan pada beberapa pihak yang terkait. Rekomendasi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

1. Subjek penelitian 

Rekomendasi ini bertujuan untuk pengembangan pembelajaran matematika 

subjek penelitian. Rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

a. Agar proses pemecahan masalah subjek penelitian dipahami orang lain, subjek 

penelitian perlu mencoba berlatih menuliskan langkah-langkah pemecahan 

masalah secara rinci. Penulisan langkah-langkah pemecahan masalah ini dapat 

membantu mengoreksi kemungkinan kesalahan subjek penelitian. 

b. Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, subjek penelitian dapat 

berlatih berbagai strategi pemecahan masalah yang sudah ada. Dengan variasi 

strategi pemecahan masalah subjek penelitian dapat memilih strategi seperti apa 

yang paling efisien untuknya. 

c. Agar pemahaman geometri subjek penelitian berkembang, subjek penelitian dapat 

mulai berlatih menyelesaikan masalah geometri yang berhubungan dengan 

definisi dan sifat bangun geometri. 
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2. Bagi Orangtua Subjek penelitian 

Memenuhi keinginan belajar anak yang berfikir dengan cara yang berbeda 

mungkin menyulitkan. Untuk membantu orangtua memberikan pembelajaran yang 

sesuai dengan  subjek penelitian disusunlah rekomendasi berikut: 

a. Dibandingkan memberikan pembelajaran yang diinginkanan subjek penelitian, 

peneliti menyarankan memberikan pendalaman materi yang dikuasainya untuk 

melengkapi skema berfikir subjek penelitian. 

b. Untuk menghindari pembelajaran yang mengganggu waktu tidur sebaiknya 

orangtua melakukan penjadwalan belajar subjek penelitian yang disepakati 

bersama. Selain itu pemberian ruang belajar yang bebas dari gangguan (suara 

gaduh dan faktor yang mengganggu lainnya) dapat membantu penyelesaian 

masalah subjek penelitian tanpa harus menunggu malam hari. 

c. Selain memberikan bimbingan dan pelatihan untuk kemampuan subjek penelitian 

yang kurang, faktor kuat subjek penelitian perlu dikembangkan untuk 

menghindari kebosanan subjek penelitian. 

3. Bagi Pendidik 

Memberikan pelayanan pendidikan untuk semua peserta didik adalah tugas 

pendidik. Berikut ini beberapa rekomendasi penganan pembelajaran matematika 

untuk anak dengan cara berfikir yang berbeda. 

a. Untuk menghindari konflik karena cara berfikir yang berbeda, pendidik sebaiknya 

mempelajari kapan dan bagaimana peserta didik yang berfikir berbeda tersebut 

belajar. 
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b. Pendidik harus memberikan kebebasan belajar sesuai dengan cara berfikir peserta 

didik agar skema berfikirnya berkembang. Sesekali pendidik dapat berdiskusi 

dengan peserta didik tentang skema pemahaman materi-materi matematika dan 

bila memungkinkan dapat juga melengkapi skemanya. 

c. Jika cara berfikirnya berpotensi mengganggu peserta didik yang lain sebaiknya 

peserta didik tersebut belajar terpisah dengan materi yang disesuaikan 

perkembangan berfikirnya. 

4. Penelitian Selanjutnya 

Bagaikan fenomena gunung es, dalam penelitian ini bermunculan masalah-

masalah yang menarik untuk diteliti. Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat 

digunaan perbaikan dan pengembangan penelitian kecenderungan cara berfikir anak 

cerdas istimewa. 

a. Agar mendapat gambaran kecenderungan cara berfikir anak cerdas istimewa yang 

lebih mendalam, ada baiknya pengamatan lapangan dilakukan oleh beberapa 

pengamat dari berbagai disiplin ilmu. Setiap pengamat dapat mengamati satu atau 

lebih fokus pengamatan sehingga akan didapat gambaran fenomena dari berbagai 

sudut pandang. 

b. Penggunaan instrumen pengidentifikasian karakter visual spatial learner dan 

instrumen pengamatan perkembangan kognitif pada anak berbakat matematik dari 

kelompok selain cerdas istimewa dengan gaya berfikir visual spatial learner 

dapat memperluas kesimpulan penelitian. Dengan pengunaan intrumen tersebut 

dapat diperoleh gambaran hubungan karakter kelompok cerdas istimewa dengan 
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gaya berfikir visual spatial learner dengan kelompok anak berbakat matematika. 

Selain itu akan juga diperoleh gambaran hubungan tingkat perkembangan kognitif 

dengan pencapaian matematika pada anak berbakat matematik. 

c. Penelitian tentang hubungan model The Three Ring dari Renzulli dengan 

kelompok cerdas istimewa dengan kesulitan ganda dapat membantu prosedur 

pengidentifikasian anak cerdas istimewa yang membutuhkan layanan pendidikan 

khusus. 

d. Penelitian hubungan tugas berfikir spasial dengan anak berbakat matematik dari 

kelompok cerdas istimewa dengan gaya berfikir visual spatial learner dapat 

memberikan gambaran pada kelompok visual spatial learner seperti apa yang 

paling berpeluang menjadi anak berbakat matematik. 

e. Untuk memahami hubungan kelompok cerdas istimewa dengan asperger 

syndrome dan kelompok cerdas istimewa dengan gaya berfikir visual spatial 

learner, perlu diteliti kecenderungan cara berfikir kelompok cerdas istimewa 

dengan asperger syndrome dalam materi matematika. 

f. Untuk mendapat gambaran aktivitas pemecahan masalah matematika, pengunaan 

alat pencintraan otak seperti penelitian O’boyle akan mempermudah pengamatan. 


