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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan paparan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang 

kemampuan literasi matematis siswa dalam memahami soal-soal 

ekspresi aljabar dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Siswa dengan berkemampuan tinggi mampu memahami soal-soal 

ekspresi aljabar dengan baik. Salah satu siswa dapat menyelesaikan 

level 1 sampai dengan level 5 yang ada pada PISA. Sedangkan 

subjek dengan kemampuan tinggi lainnya dapat menyelesaikan level 

1, level 3, level 4, dan level 5, sehingga subjek dapat melaksanakan 

prosedur dan langkah-langkah pengerjaan dengan baik dan benar, 

termasuk prosedur yang membutuhkan keputusan dan berurutan. 

Mereka dapat memilih dan menerapkan strategi pemecahan masalah. 

Siswa pada tingkat ini dapat menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber-sumber informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya secara langsung. Para siswa ditingkat ini 

telah mampu berfikir dan bernalar secara matematika. Mereka dapat 

menerapkan pamahamnnya secara mendalam disertai dengan 

penguasaan teknis operasi matematika, menembangkan strategi dan 

pendekatan baru untuk menghadapi situasi yang baru.  

2. Siswa dengan berkemampuan sedang mampu memahami soal-soal 

ekspresi aljabar yang berada pada keadaan dimana mereka hanya 

memahami soal dan konteksnya umum dan konkret. Mereka belum 

melaksanakan prosedur pengerjaan dengan baik. Salah satu siswa 

menyelesaikan level 1 dan level 4 yang ada dalam PISA.  sehingga 

subjek dituntut untuk dapat melaksanakan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang membutuhkan keputusan dan berurutan.  

3. Siswa dengan berkemampuan rendah belum bisa memahami soal 

dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan siswa dengan 
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kemampuan rendah belum mampu menjawab dengan baik dari soal 

yang telah diberikan. Selain itu, penjelasan yang mereka berikan 

belum sesuai dengan apa yang dibicarakan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bagi siswa  

Dalam belajar, hendaknya mempelajari soal-soal yang berhubungan 

dengan kehidupan nyata. Masalah nyata dapat mengembangkan 

kemampuan bernalar siswa yang tidak hanya dapat digunakan untuk 

mengerjakan soal, tetapi juga dapat digunkan siswa untuk lebih 

perhatian terhadap lingkungan sekitarnya.  

2.  Bagi guru  

Matematika merupakan mata pelajaran yang langsung bisa 

diterapkan dikehidupan yang nyata. Oleh karena itu, guru 

diharapkan dapat memberikan soal-soal yang memuat masalah 

nyata sehingga dapat mengembangkan kemampuan bernalar pada 

siswa. Selain itu, soal yang menyantumkan masalah nyata juga 

dapat meningkatkan kemamapuan literasi siswa. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya. 

Begi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan peneliti 

berkaitan dengan literasi matematis siswa ditinjau dari variabel 

yang berbeda. Misalnya dari gaya belajar, motivasi belajar siswa, 

dan gerder. Selain itu, subjek penelitian juga tidak hanya terbatas 

pada siswa tingkat SMP/MTs saja.  

  

 


