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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Secara garis besar hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pembelajaran brain-based learning dengan pendekatan aptitude-treatment 

interaction lebih unggul dibandingkan pembelajaran konvensional dalam 

meningkatkan literasi matematis, sikap terhadap matematika, dan 

keterampilan sosial siswa madrasah tsanawiyah. Secara lebih rinci 

kesimpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Peningkatan literasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran BBL-

ATI lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional pada keseluruhan siswa, pada level aptitude matematika 

tinggi dan sedang. Namun pada kelompok level aptitude matematika 

rendah, peningkatan literasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

BBL-ATI tidak lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional. 

2. Tidak ada perbedaan peningkatan literasi matematis pada siswa yang 

mendapat pembelajaran BBL-ATI antara level aptitude matematika tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Tidak terdapat pengaruh gabungan (interaksi) antara pembelajaran BBL-

ATI dengan level aptitude matematika siswa terhadap peningkatan literasi 

matematis. 

4. Peningkatan sikap terhadap matematika siswa yang mendapat 

pembelajaran BBL-ATI lebih tinggi daripada siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional pada keseluruhan siswa, pada level aptitude 

matematika sedang dan rendah. Namun pada kelompok level aptitude 

matematika tinggi, peningkatan sikap terhadap matematika siswa yang 

mendapat pembelajaran BBL-ATI tidak lebih tinggi daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran konvensional. 
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5. Tidak ada perbedaan peningkatan sikap terhadap matematika pada siswa 

yang mendapat pembelajaran BBL-ATI antara level aptitude matematika 

tinggi, sedang, dan rendah. 

6. Tidak terdapat pengaruh gabungan (interaksi) antara pembelajaran BBL-

ATI dengan level aptitude matematika siswa terhadap peningkatan sikap 

terhadap matematika. 

7. Peningkatan keterampilan sosial siswa yang mendapat pembelajaran BBL-

ATI lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional pada keseluruhan siswa, pada level aptitude matematika 

rendah. Namun pada kelompok level aptitude matematika tinggi dan 

sedang, peningkatan keterampilan sosial siswa yang mendapat 

pembelajaran BBL-ATI tidak lebih tinggi daripada siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional. 

8. Ada perbedaan peningkatan keterampilan sosial pada siswa yang 

mendapat pembelajaran BBL-ATI antara level aptitude matematika tinggi, 

sedang, dan rendah. Dan yang tertinggi adalah pada siswa level aptitude 

matematika rendah. 

9. Terdapat pengaruh gabungan (interaksi) antara pembelajaran BBL-ATI 

dengan level aptitude matematika siswa terhadap peningkatan 

keterampilan sosial. 

10. Tidak terdapat asosiasi antara literasi matematis dengan sikap terhadap 

matematika, dan antara literasi matematis dengan keterampilan sosial. 

Namun terdapat asosiasi antara sikap terhadap matematika dengan 

keterampilan sosial. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar 

pembelajaran brain-based learning dengan pendekatan aptitude-treatment 

interaction dapat meningkatkan literasi matematis, sikap terhadap matematika, 

dan keterampilan sosial siswa madrasah tsanawiyah secara lebih dominan 
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dibanding dengan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, beberapa hal 

yang menjadi implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh dari pembelajaran brain-based learning dengan pendekatan 

aptitude-treatment interaction lebih kuat dibanding dengan pengaruh 

kemampuan aptitude matematika siswa. Oleh karena itu implikasinya 

pengajar harus kreatif dan inovatif dalam memodifikasi pembelajaran yang 

mengakomodir keperluan siswa yang bermacam kemampuannya 

2. Pembelajaran brain-based learning dengan pendekatan aptitude-treatment 

interaction secara garis besar dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan literasi matematis, sikap terhadap 

matematika, dan keterampilan sosial siswa. 

3. Pembelajaran brain-based learning dengan pendekatan aptitude-treatment 

interaction dapat diterapkan pada siswa dengan tingkat aptitude 

matematika tinggi, sedang, atau rendah. 

4. Kemampuan literasi matematis siswa yang meningkat dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika maupun masalah keseharian. 

5. Sikap positif terhadap matematika siswa dapat menjadikan keterampilan 

sosial tinggi pada siswa tersebut, begitujuga sebaliknya. 

 

C. Saran 

Mengacu pada kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, 

saran-saran yang dapat dilakukan adalah: 

1. Beberapa aktifitas dalam menerapkan pembelajaran brain-based learning 

dengan pendekatan aptitude-treatment interaction memerlukan waktu 

yang lebih. Salah satu aktifitas dalam penelitian ini yang perlu waktu lebih 

adalah senam otak, untuk itu patut dirancang agar waktu belajar siswa di 

kelas tidak terkurangi. 

2. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran brain-based learning 

dengan pendekatan aptitude-treatment interaction menunjukkan 
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efektivitasnya bagi siswa yang kelompok AMS tinggi dan rendah. 

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran brain-based learning dengan 

pendekatan aptitude-treatment interaction yang berbeda masih perlu 

dilakukan, terutama yang efektif bagi siswa kelompok AMS sedang. 

3. Kemampuan literasi matematis siswa untuk level AMS rendah masih 

belum bisa ditingkatkan secara maksimal, untuk itu perlu memodifikasi 

dan merancang pembelajaran brain-based learning dengan pendekatan 

aptitude-treatment interaction yang lebih baik. 

4. Peningkatan kemampuan literasi matematis pada komponen proses di 

indikator interpret (menafsirkan) termasuk kategori rendah, untuk itu perlu 

adanya pengembangan pembelajaran ini agar setiap indikator mencapai 

peningkatan yang tinggi. 

5. Pada penelitian ini terbatas pada analisis peningkatan hasil, untuk 

mengetahui lebih komprehensif, maka perlu dilakukan penelitian yang 

menambahkan analisis terhadap hasil pencapaian siswa. 

6. Sikap siswa terhadap matematika dan keterampilan sosial siswa pada 

penelitian ini menunjukkan peningkatan yang relatif kecil. Sebagai 

perkiraan hal ini dikarenakan waktu penelitian (pembiasaan) yang terbatas 

(singkat). Untuk itu perlu adanya penelitian yang lebih panjang guna 

mengukur pengaruh pembelajaran ini terhadap sikap dan keterampilan 

sosial siswa. 

 


