
75 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Mengacu pada penjabaran data serta uraian teori sebelumnya, sehingga 

disimpulkan :  

1) Gaya belajar yang diperoleh pada siswa kelas VIIIB MTs Darul Ulum Ahuhu 

yaitu 12 siswa yang memiliki gaya belajar visual, 3 siswa yang memiliki gaya 

belajar auditori, dan 13 siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. 

2)  Siswa dengan gaya belajar visual memiliki kesulitan pada aspek kelemahan 

dalam berhitung, aspek kesalahan dalam persepsi visual, dan aspek kesulitan 

dalam mentransfer pengetahuan.  

3) Siswa dengan gaya belajar auditori memiliki kesulitan pada aspek kelemahan 

dalam berhitung. 

4) Siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki kesulitan pada aspek 

kelemahan dalam berhitung, aspek kesalahan dalam persepsi visual, dan aspek 

kesulitan dalam mentransfer pengetahuan. 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Guru hendaknya mampu dalam membantu seorang siswa dalam meningkatkan 

kemampuan dalam memecahkan masalah matematika dikelas dengan cara 

memberi motivasi siswa agar tetap semangat dalam belajar khususnya belajar 

matematika.  
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2) Siswa agar dapat juga meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan suatu 

masalah dalam matematika yang dapat dilakukan dengan belajar dan berlatih 

soal – soal pemecahan masalah.  

3) Bagi peneliti yang hendak meneliti dengan masalah yang relevan dengan 

penelitian ini agar dijadikan pedoman untuk mengembangkan penelitian yang 

akan dilakukan. Kemudian agar dapat melakukan penelitian tentang kesulitan 

belajar matematika ditinjau dari gaya belajar dengan jumlah partisipan yang 

lebih banyak dan dilakukan lebih dari satu sekolah. 

4) Bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual hendaknya bisa mengatasi 

kesulitan belajar yang dominan dimiliki, yaitu kesulitan dalam mentransfer 

pengetahuan, kesulitan dalan persepsi visual, dan kelemahan dalam berhitung. 

5) Bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditori hendaknya bisa mengatasi 

kesulitan belajar yang dominan dimiliki, yaitu kelemahan dalam berhitung. 

6) Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik hendaknya bisa mengatasi 

kesulitan belajar yang dominan dimilki, yaitu kesulitan dalam mentransfer 

pengetahuan, kesulitan dalam persepsi visual, dan kelemahan dalam 

berhitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 


