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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan literasi matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 

dengan PMK lebih baik secara signifikan daripada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. Peningkatan literasi siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan PMK dan siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional sama-sama berada pada  klasifikasi rendah. 

2. Tidak ada perbedaan signifikan peningkatan literasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran PMK dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional pada kategori KAM tinggi dan rendah. 

Sedangkan pada kategori KAM sedang, peningkatan literasi matematis 

siswa kelas PMK lebih baik secara signifikan daripada siswa kelas 

konvensional. 

3. Peningkatan motivasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 

dengan PMK lebih baik secara signifikan daripada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. Peningkatan motivasi belajar 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan PMK dan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional sama-sama berada pada  

klasifikasi rendah. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah diungkapkan, implikasi dari 

hasil penelitian dapat diuraikan berikut ini. 
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1. Penerapan pembelajaran matematika dengan PMK dapat menjadi 

alternatif pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama pada materi 

bangun ruang dalam upaya meningkatkan literasi matematis siswa. 

2. Penerapan pembelajaran matematika dengan PMK dapat menjadi 

alternatif pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama pada materi 

bangun ruang untuk siswa berkemampuan sedang. 

3. Penerapan pembelajaran matematika dengan PMK dapat menjadi 

alternatif pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama pada materi 

bangun ruang dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

PMK dapat meningkatkan literasi matematis dan motivasi belajar 

siswa, disarankan kepada para guru untuk menerapkan PMK dalam 

pembelajaran di sekolah sebagai upaya dalam  meningkatkan  literasi 

matematis dan motivasi belajar siswa. 

2. Dikarenakan peningkatan kemampuan literasi matematis dan motivasi 

belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan PMK dan 

pembelajaran konvensional sama-sama berada pada kategori rendah, 

maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat membuat bahan 

ajar yang lebih baik. 

 

 


