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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran bergaya kognitif field 

independence, dari 4 subjek penelitian, rata-rata memenuhi semua indikator 

kemampuan literasi matematis. Subjek SF.1, SF.2, SF.3, dan SF.4 sudah mampu 

untuk merumuskan situasi secara matematis dalam menyelesaikan soal lingkaran, 

keempat subjek penelitian tersebut mampu menyederhanakan masalah sehingga dapat 

diselesaikan secara matematis. Selain itu keempat subjek dapat mengenali struktur 

lingkaran yang ada pada permasalahan. Pada indikator menggunakan konsep, fakta, 

prosedur dan alasan matematis, Subjek SF.1 sudah tepat dalam menyusun dan 

menerapkan strategi, namun SF.1 mengalami kesalahan dalam penghitungan 

persamaan lingkaran. Subjek SF.2 dan SF.4 mampu menyusun dan menerapkan 

strategi, fakta, aturan dan struktur serta merefleksikan argumen matematika. Subjek 

SF.3 tidak menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, 

karena prosedur yang digunakan masih belum terlalu jelas. Pada indikator 

menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika subjek SF.1, SF.2, 

SF.3, dan SF.4 sudah menafsirkan hasil matematis kedalam bentuk konteks dunia 

nyata kembali, keempat subjek telah menyimpulkan desa mana yang akan terkena 

dampak erupsi dan harus mengungsi.  
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5.2  Implikasi 

Secara teoritis penelitian ini menggambarkan kemampuan literasi matematis 

siswa bergaya kognitif field independence yang juga akan menggambarkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran di kelas sehingga implikasi dari penelitian ini 

adalah:   

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran dan 

bahan ajar yang sesuai.  

2. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi dan pandangan untuk membuat 

penelitian yang lebih luas.  

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran dari penulis antara 

lain:  

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk merancang pembelajaran yang meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa bergaya kognitif field independence, karena 

pada dasarnya gaya kognitif mempengaruhi kemampuan literasi matematis.  

2. Hendaknya dalam proses pembelajaran, guru memperhatikan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal agar dapat menemukan strategi yang tepat dalam 

meningkatkan kemampuan siswa. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk penelitian 

selanjutnya mengenai kemampuan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal 

lingkaran bergaya kognitif field independence. 


