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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

1. Kemampuan literasi matematika siswa dengan gaya kognitif reflektif sudah 

mampu untuk menyelesaikan soal yang mengukur kemampuan literasi 

matematika pada level 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan baik. Pada soal yang 

mengukur kemampuan literasi matematika pada level 6 masih kesulitan 

untuk menyelesaikan sehingga dapat diketahui bahwa siswa dengan gaya 

kognitif reflektif berada pada level 5 kemampuan literasi matematika.  

2. Kemampuan literasi matematika siswa dengan gaya kognitif impulsif sudah 

mampu untuk menyelesaikan soal yang mengukur kemampuan literasi 

matematika pada level 1, 2, 3, dan 4 dengan baik. Sedangkan soal dengan 

level 5, salah satu siswa mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Pada 

soal yang mengukur kemampuan literasi matematika pada level 6 masih 

kesulitan untuk menyelesaikan sehingga dapat diketahui bahwa siswa 

dengan gaya kognitif impulsif berada pada level 4 dan 5 kemampuan literasi 

matematika.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

evaluasi untuk menetapkan suatu kebijakan yang tepat dalam memperbaiki 

sistem pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah diharapkan dapat 

memfasilitasi guru dalam melatih kemampuan literasi matematika siswa, 

sehingga siswa dapat menyelesaikan soal-soal berbentuk PISA. 

2. Bagi Guru Matematika 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kemampuan literasi matematika sesuai dengan gaya kognitif sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa untuk berperan aktif. 

3. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman siswa mengenai literasi matematika serta dapat meningkatkan 

aktivitas siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dan menumbuhkan 

kemampuan literasi belajar matematika sesuai dengan gaya kognitif dari 

setiap siswa.   

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti lain 

sehingga penelitian ini tidak berhenti, akan tetapi dapat terus dikembangkan 

dan disempurnakan menjadi sebuah karya yang lebih baik lagi.


