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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Secara keseluruhan gambaran berpikir logis berdasarkan indikator berpikir 

logis siswa yang memiliki gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal 

pada materi perbandingan adalah, untuk SA1 sampai dengan SA4 tidak ada 

yang dapat memenuhi semua indikator berpikir logis yaitu keruntutan 

berpikir, kemampuan berargumen, dan penarikan kesimpulan. Seluruh subjek 

hampir tidak memenuhi indikator kemampuan berargumen, hal ini 

disebabkan karena subjek tidak terbiasa untuk mengungkapkan alasan dari 

informasi yang didapat dari soal dan menghubungkan dengan apa yang 

ditanya dari soal sehingga indikator kemampuan berargumen tersebut tidak 

dapat terpenuhi oleh seluruh subjek.  

2. Pada kegiatan penarikan kesimpulan setelah menyelesaikan soal, masih 

terdapat beberapa siswa yang membuat kesimpulan dari pertanyaan yang 

diajukan pada soal kurang tepat atau kurang sesuai dengan apa yang 

ditanyakan dari soal tersebut. 

 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dibuat implikasi sebagai berikut, 

mengetahui berpikir logis siswa auditori dalam menyelesaikan soal dengan 

menganalisisnya adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh guru 

matematika, karena guru dapat mengetahui sejauh mana berpikir logis siswa 
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dalam menyelesaikan soal dan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan berpikir 

logis siswa dalam menyelesaikan soal khususnya pada materi perbandingan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti bahwa siswa auditori belum dapat 

menggambarkan keseluruhan soal dan merencanakan ide yang akan digunakan 

sebelum menyelesaikan soal. Secara umum, siswa auditori hampir memenuhi 

semua indikator berpikir logis, yaitu keruntutan berpikir, kemampuan 

berargumen, dan penarikan kesimpulan walaupun pada indikator kemampuan 

berargumen tidak terdapat siswa yang dapat menunjukkan alasan hubungan antara 

informasi yang didapat dengan apa yang ditanya dari soal tersebut. Dengan 

demikian, guru perlu melatih siswa dengan membiasakan siswa menyelesaikan 

soal-soal berdasarkan indikator berpikir logis dan guru dapat memberikan inovasi 

pembelajaran untuk meningkatkan berpikir logis siswa. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa 

saran yang diajukan peneliti diantaranya sebagai berikut:  

1. Guru matematika kelas VII SMP dapat membiasakan siswa mengerjakan 

soal-soal untuk meningkatkan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah 

pada soal dengan menerapkan indikator berpikir logis yang tepat, khususnya 

pada indikator kemampuan berargumen. Karena siswa belum dapat 

menjelaskan hubungan antara cara menyelesaikan soal dengan informasi yang 

ada pada soal.  

2. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori perlu terus melatih berpikir 

logisnya dengan mengerjakan soal-soal berdasarkan indikator, karena 
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semakin sering siswa mengerjakan soal-soal seperti itu, maka berpikir 

logisnya akan semakin terlatih sehingga jika dihadapkan dengan suatu 

permasalahan siswa dapat dengan mudah menyelesaikannya.  

3. Kepada peneliti lainnya, perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait berpikir 

logis siswa yang memeiliki gaya belajar auditori dengan inovasi 

pembelajaran dan melakukan penerapan langsung di dalam kelas.  

4. Kepada peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan informasi dan pandangan untuk membuat penelitian yang lebih luas 

tentang berpikir logis siswa yang memiliki gaya belajar auditori dalam 

menyelesaikan soal materi perbandingan.  

 

 

 

 


