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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII salah satu SMP di Kotabumi 

Lampung Utara tahun ajaran 2016/2017 pada materi statistika. Berdasarkan hasil 

analisis, temuan dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, 

bahwa pembelajaran dengan menerapkan strategi metakognitif dapat dapat di 

ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa melalui pembelajaran 

dengan strategi metakognitif lebih baik dan signifikan daripada kemampuan 

pemahaman matematis siswa pada kelas kontrol. Hal ini dapat terjadi karena 

pada pembelajaran dengan strategi metakognitif, siswa dilatih untuk 

meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikirnya. 

2. Peningkatan kemampuan Komunikasi matematis siswa melalui pembelajaran 

dengan strategi metakognitif lebih baik dan signifikan daripada kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol. Hal ini dapat terjadi karena 

pada pembelajaran dengan strategi metakognitif, siswa berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya, bertukar pikiran, berbagi ide, memonitor kesadaran 

berpikir mereka dan bila perlu mengajukan pertanyaan kepada guru. 

B. Implikasi 

Implikasi yang ditemukan dari simpulan dan pembahasan pada bab IV 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum penerapan pembelajaran dengan strategi metakognitif 

memberikan kontribusi untuk menigkatkan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis siswa. 

2. Penerapan pembelajaran dengan strategi metakognitif direspon baik oleh 

siswa sehingga pembelajaran ini berpotensi untuk melatih proses berpikir 

siswa. 68 
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C. Rekomendasi 

Berikut ini beberapa rekomendasi yang bersesuaian dengan simpulan dan 

implikasi di atas : 

1. Pembelajaran dengan strategi metakognitif dapat menjadi salah satu pilihan 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. 

2. Bagi guru, dalam menerapkan pembelajaran dengan strategi metakognitif ini 

siswa membutuhkan bantuan dan dukungan guru, karena ketika siswa 

menyadari bahwa ia tidak memahami atau tidak menemukan cara 

menyelesaikan sebuah soal, siswa cenderung diam dan kebingungan. Untuk 

itu strategi metakognitif ini perlu ditambahkan scaffolding dalam 

penerapannya. 

3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa keragaman pencapaian 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa di kelas 

eksperimen lebih tinggi dibadingkan dengan kelas kontrol, padahal 

seharusnya lebih rendah. Perlu penelitian lain, mengapa masih terjadi 

keragaman dalam pembelajaran dengan strategi metakognitif. 

 


