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Bab V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa dengan penggunaan pendekatan berpikir matematis rigor dalam 

memecahkan masalah matematis pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar, 

siswa dapat memiliki kemampuan memberi nama bangun pada bangun datar, 

subjek dapat memvisualisasikan bangun datar, dapat menyebutkan 

perbandingan yang dimiliki oleh bangun, dapat memaknai simbol/objek serta 

dapat mengartikan suatu simbol/kode, subjek juga dapat mengetahui rusuk 

tegak bangun limas segitiga berdasarkan informasi yang ada pada soal dan 

dapat memutuskan langkah awal yang digunakan menyelesaikan soal yang 

diberikan.  

siswa juga dapat menghubungkan pernyatan-pernyataan melalui ciri-ciri 

bangun ruang kubus dan limas segitiga yang telah disebutkan sebelumnya, 

subjek dapat membuktikan kebenaran berdasarkan pernyataan yang 

diberikannya, dapat menyebutkan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

soal, serta dapat menyebutkan kembali/mengulas kembali aktivitas yang sudah 

dilakukan mengenai ciri-ciri secara lengkap kedua bangun, antara bangun 

kubus dan bangun limas segitiga.  

Tetapi, berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan 

juga bahwa dengan penggunaan pendekatan berpikir matematis rigor dalam 
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memecahkan masalah matematis pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar,  

siswa tidak dapat menyebutkan ciri-ciri bangun kubus dengan menambahkan 

diagonal ruang dan diagonal bidang sebagai ciri-ciri dari bangun, subjek tidak 

dapat menentukan suatu nama bangun jika bangun tersebut diubah posisinya  

dan subjek juga tidak dapat mencermati dan menganalisis untuk mengetahui 

secara tepat langkah matematis yang harus dilakukan untuk mengerjakan soal.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dengan penggunaan pendekatan berpikir 

matematis rigor dalam memecahkan masalah matematis pada pokok bahasan 

bangun ruang sisi datar, ditemukan bahwa siswa masih belum memenuhi 

beberapa indikator yang ada. Oleh karena itu, saran yang ingin 

direkomendasikan peneliti adalah siswa harus lebih memperbanyak diri mereka 

dengan membaca berbagai informasi tentang suatu bangun, agar siswa dapat 

lebih memahami mengenai berbagai informasi/ konsep suatu bangun dan cara 

menyelesaikan suatu masalah yang terbentuk dari bangun tersebut. Dan juga 

peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan sehingga 

dapat menggali informasi untuk mendapatkan cara agar siswa dapat memenuhi 

indikator-indikator dalam berpikir matematis rigor yang belum tercapai.  
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