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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 Bab terakhir dalam tesis ini akan membahas mengenai simpulan, implikasi 

dan rekomendasi yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti mengambil 

simpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang telah diperoleh selama 

proses pengambilan data. Selanjutnya terdapat implikasi dari penelitian dengan 

teori yang ada, dan juga terdapat rekomendasi sebagai masukan untuk peneliti 

lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.  

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari  

 Siswa dengan kecenderungan gaya belajar visual mampu menganalisis soal 

dengan baik dan menjelaskan secara rinci, siswa dengan kecenderungan gaya 

belajar audiotori mampu mengerjakan soal secara kompleks dan siswa yang 

memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik memiliki kesulitan untuk 

mengingat pembelajaran sebelumnya.  

5.1.2 Menerapkan algoritma pemecahan masalah  

 Siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual mampu 

menganalisis soal secara detail dan mampu menggunakan prosedur pengerjaan 

yang lengkap, siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar audiotori 

memiliki kemampuan perkalian yang bagus namun tidak menggunakan prosedur 

yang lengkap, siswa yang memiliki kecenderungan belajar kinestetik mampu 

mengingat materi yang telah dipelajari serta menggunakan aturan formal namun 

cenderung malas untuk merinci.   

5.1.3 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi  

 Siswa dengan kecenderungan gaya belajar visual mampu menyajikan 

konsep dengan benar dan tetap menggunakan prosedur pengerjaan yang lengkap, 

siswa dengan kecenderungan gaya belajar audiotori menyajikan bentuk  

representasi dengan gambar yang asal dan mampu mengingat konsep yang telah 
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dipelajari, siswa dengan kecenderungan gaya belajar kinestetik mengerjakan soal 

membuat representasi dengan menggambarkan soal agar terlihat konkret.  

5.2 Implikasi  

 Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dengan kecenderungan gaya belajar visual akan berhasil menyatakan 

ulang konsep dari materi yang sudah dipelajari dengan soal yang disajikan 

dalam bentuk gambar dan soal cerita. 

2. Siswa dengan kecenderungan gaya belajar audiotori akan berhasil 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari dengan soal yang diberikan 

berorientasi pada teks dan petunjuk dalam bentuk verbal.  

3. Siswa dengan kecenderungan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari apabila konsep tersebut telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya.  

4. Siswa dengan kecenderungan gaya belajar visual mudah dalam 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan menerapkan algoritma pemecahan 

masalah dengan bentuk soal cerita. 

5. Siswa dengan kecenderungan gaya belajar audiotori mudah menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan menerapkan algoritma pemecahan masalah 

apabila disajikan dalam bentuk cerita berupa teks dan gambar. 

6. Siswa dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan menerapkan algoritma pemecahan masalah 

apabila disajikan dalam bentuk soal cerita dengan penyelesaian yang 

melibatkan praktik langsung. 

7. Siswa dengan gaya belajar visual akan lebih mudah menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan membuat representasi dari sebuah konsep dengan 

kehidupan sehari-hari apabila aspek kehidupan sehari-hari tersebut dekat 

dengan siswa. 

8. Siswa dengan gaya belajar audio akan lebih mudah menyelesaikan masalah 

yang  berkaitan dengan membuat representasi dari sebuah konsep dengan 

kehidupan sehari-hari menggunakan media manipulasi konkret. 

9. Siswa dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan membuat representasi dari sebuah konsep 
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dengan kehidupan sehari-hari menggunakan media manipulasi konkret sesuai 

dengan pengalamannya.  

5.3 Implikasi terhadap Pembelajaran:  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (kelas). Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dalam satu lingkungan belajar terdapat beberapa 

perbedaan salah satunya perbedaan karakteristik dari pembelajar itu sendiri yaitu 

gaya belajar. Namun, yang perlu disadari bahwa kecenderungan gaya belajar 

dimiliki oleh siswa yang berada dalam satu lingkungan belajar bersifat heterogen. 

Artinya, dalam satu lingkungan belajar tersebut siswa terbagi menjadi tiga 

kelompok gaya belajar yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audiotori dan gaya 

belajar kinestetik. 

Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh siswa dengan 

karakteristik gaya belajar yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu [1] kelebihan 

yang dimiliki oleh siswa dengan gaya belajar visual yaitu siswa visual mampu 

mengerjakan soal dengan detail dan rinci, mampu menerapkan algoritma dengan 

baik, mampu mengerjakan soal dengan prosedur yang tepat, tidak bergantung 

pada instruksi verbal. Namun, kekurangan yang dimiliki oleh siswa visual yaitu 

sulit untuk diajak berkomunikasi (wawancara) sehingga jawaban yang diberikan 

oleh siswa hanya berupa iya/tidak saja, siswa tidak suka keramaian kelas yang 

dibuat oleh temannya sehingga  terkadang menangis diganggu oleh temannya.   

[2] Kelebihan yang dimiliki oleh siswa yang memiliki gaya belajar auditori yaitu 

mampu mengerjakan soal namun tidak merinci jawaban, komunikatif pada saat 

dilakukan wawancara sehingga wawancara dapat berjalan lebih interaktif, 

jawaban yang diberikan lebih rinci jika dilakukan wawancara daripada melalui 

tulisan. Sedangkan, kekurangan yang dimiliki oleh siswa yaitu fokus perhatian 

mudah sekali teralihkan dan bergantung dengan instruksi verbal sehingga setiap 

siswa berpindah soal selalu bertanya kepada peneliti. [3] Kelebihan yang dimiliki 

oleh siswa dengan kecenderungan gaya belajar kinestetik yaitu mampu 

menganalisis soal, dari soal yang mudah ke soal yang sulit sehingga waktu untuk 
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mengerjakan soal cukup. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh siwa yaitu sering 

merasa bosan dan mengantuk dengan soal cerita, pada saat mengerjakan soal 

subjek terburu-buru dan tidak mengecek kembali apa yang telah dikerjakan.  

Adapun pembentukan grup aktifitas di kelas yang dapat terwujud dengan 

keberagaman gaya belajar siswa yaitu dengan mengkondisikan pembelajaran 

efektif yang dapat mencakup seluruh karakteristik gaya belajar. Adapun beberapa 

yang dapat dilakukan oleh guru yaitu [1] mengembangkan lingkungan belajar 

yang sesuai dengan karakteristik siswa misalnya mengatur posisi tempat duduk 

siswa. Dengan karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa, guru dapat 

memutuskan tempat duduk seperti apa yang bagus untuk keberagaman gaya 

belajar misal dengan duduk melingkar. Hal tersebut penting dilakukan bertujuan 

agar siswa aktif tidak mengganggu temannya yang lain sehingga dapat terjalin 

pembentukan grup aktifitas siswa yang baik, [2] merencanakan proses 

pembelajaran dengan kegiatan siswa diberikan kesempatan untuk terlibat dalam 

dialog dan diskusi baik dengan diri mereka sendiri maupun guru sehingga mampu 

berkembang secara intelektual. Misalnya, ice breaking seputar materi yang 

dibahas pada saat pembelajaran dan ajak siswa berpartisipasi dengan membiarkan 

siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. 

Hal tersebut juga berguna untuk mengembalikan fokus perhatian siswa, [3] 

sajikan pembelajaran dengan gambar/ video atau bahan bacaan dengan kalimat 

yang warna warni dengan tujuan agar semua siswa tertuju dan tertarik pada materi 

yang akan dibahas sehingga guru perlu menyiapkan bahan ajar yang menarik 

perhatian siswa. Pada saat guru menyajikan gambar, baiknya gambar yang masih 

belum sempurna sehingga siswa diberikan kesempatan melakukan sebuah 

kegiatan fisik. Setelah kegiatan tersebut, guru dapat membangun partispasi siswa 

dengan dilakukan diskusi terbuka sehingga apa yang tidak dapat siswa tuangkan 

dalam tulisan dapat siswa uangkapkan melalui lisan mengenai video tersebut, [4] 

dalam pemberian tugas yang diberikan guru harus merancang soal dengan tidak 

melewatkan gambar atau simbol kemudian memberikan petunjuk dan arahan 

penyelesaian yang jelas. Dengan memberikan petunjuk dan arahan yang jelas 

diharapkan subjek tidak terburu-buru dan berikan prosedur serta waktu kepada 

siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dia tuliskan dalam menyelesaikan 
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tugas yang diberikan. Setelah mengerjakan soal tersebut berikan siswa waktu 

untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah dikerjakannya sehingga siswa 

tidak hanya mampu melakukan algoritma yang benar namun mampu memberikan 

argumentasi dari apa yang dikerjakannya dan bagi siswa lainnya memperoleh 

kesempatan untuk mencoba menangkap pola berfikir siswa lainnya, sehigga 

dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman tentang materi yang dipelajari melalui temannya yang memiliki 

kemampuan lebih, [5] mengupayakan pemenuhan kebutuhan siswa dalam belajar 

(misalnya kebutuhan untuk dihargai, tidak merasa tertekan) juga penting untuk 

dilakukan oleh guru sehingga syarat aktif mental siswa dapat berkembang. Syarat 

perkembangan aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut, takut 

ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, 

guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang 

dari guru itu sendiri maupun dari temannya. 

5.4 Rekomendasi 

 Pendidikan pada dasarnya adalah proses mengembangkan potensi peserta 

didik. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan 

potensi tersebut. Mendorong siswa untuk mengungkapkan pengalaman, pikiran, 

perasaan, bereksplorasi, dan berekspresi merupakan wujud upaya pengembangan 

potensi tersebut. Di sisi lain, siswa berbeda dalam minat, kemampuan, 

kesenangan, pengalaman dan cara belajar. Siswa tertentu lebih mudah belajar 

melalui dengar-baca (audiotori), siswa lain melalui melihat (visual), sementara 

yang lain lagi melalui bergerak (kinestetik). Oleh karena itu, kegiatan belajar 

mengajar (KBM) perlu dirancang dengan mempertimbangkan sesuai keberagaman 

karakteristik siswa tersebut sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh 

seluruh siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya banyaknya subjek hanya terbatas 

pada 9 orang siswa kelas IV sekolah dasar serta situasi pembelajaran yang masih 

dilakukan secara daring (online) sehingga pembelajaran dirasakan kurang optimal. 

Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan sehingga terbatas untuk pengetahuan 

saja. Penelitian ini sebaiknya tidak hanya dilakukan pada kelas IV saja namun 

dapat dilakukan pada jenjang kelas lainnya untuk mengetahui kemampuan 
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pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari kecenderungan gaya belajar 

siswa sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, menerapkan algoritma pemecahan 

masalah, dan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi. 


