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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai 

pengaruh kecemasan matematika siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas X SMK Negeri 1 Kota 

Jambi,  diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kecemasan matematika siswa X TKJ 2 SMK Negeri 1 Kota Jambi 

terdapat 8 orang siswa dengan kecemasan rendah atau sebesar 23%, 15 orang 

dengan kecemasan cukup atau 43% dan siswa dengan kecemasan tinggi 

sebnyak 12 orang atau 34%.  Sedangkan untuk kemampuan pemecahan 

masalah terdapat 4 orang siswa dalam kategori kurang, sebnyak 11 orang 

siswa pada kategori cukup, 14 orang siswa pada kategori baik, dan 6 orang 

siswa pada kategori baik sekali. 

2. Hubungan antara kemampuan pemecahan masalah sistem persamaan linear 

dua variabel terhadap kecemasan matematika siswa kelas X SMK Negeri 1 

Kota Jambi. Tingkat hubungan kedua variable tersebut termasuk kedalam 

tingkat kuat, nilai koefisien korelasi (R) sebesar -0,8055 dan berkorelasi 

negative dan nilai thitung sebesar -7,80843439dimana nilai ini lebih besar dari 

ttabel (-1,68957). 

3. Pengaruh antara kemampuan pemecahan masalah sistem persamaan linear dua 

variabel terhadap kecemasan matematika siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota 

Jambi yaitu nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,6887  yang berarti 
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bahwa kecemasan matematika memiliki hubungan yang signifikan dan 

memiliki kontribusi pengaruh sebesar 68,87 % terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika 

5.2  Implikasi 

 Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dibuat suatu implikasi sebagai 

berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa siswa yang memiliki 

kecemasan matematika rendah mampu dalam menyelesaiikan soal pemecahan 

masalah matematika siswa dengan kecemasan tinggi kurang mampu 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika, siswa dengan 

kecemasan matematika yang tinggi memiliki kesulitan dalam mengumpulkan 

informasi dalam soal cerita dan menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Siswa mudah putus asa sehingga tidak mampu menyelesaikan soal pemecahan 

masalah.  

2. Implikasi Praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi guru matematika untuk 

menentukan strategi dan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan 

dalam pembelajaran dengan siswa yang memiliki kecemasan matematika 

rendah dan tinggi. Misalkan, menggunakan metode diskusi dalam 

pembelajaran matematika dengan membuat kelompok-kelompok kecil 

yang  masing-masing kelompok terdiri dari siswa yang memiliki 

kecemasan matematika rendah, sedang, dan tinggi. Siswa yang memiliki 
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kecemasan rendah dapat membantu siswa yang mnemiliki kecemasan 

matematikasedang atau tinggi. Tujuan dikelompokan demikian agar 

proses berpikir siswa yang memiliki kecemasan matematika sedang dan 

tinggi dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah lebih baik sehingga 

prestasi matematika nya meningkat. Walaupun demikian guru tetap 

memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang memiliki kecemasan 

matematika tinggi agar kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa meningkat. 

b. Dalam menyelesaikan permasalahan matematika selalu tekankan utnuk 

menuiliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, hal ini 

membantu siswa dalam mengingat konsep dan memudahkan siswa 

memilih prosedur penyelesaia. Meniuliskan prosedur secara terstruktur 

membantu siswa agar tidak melewati tahapan penyelesaian yang berakibat 

salahnya hasil penyelesaian. Melakukan pemeriksaan kembali jawaban 

dengan menuliskan pada lembar jawaban untuk membantu siswa meyakini 

jawaban yang dihasilkannya benar atau tidak. 

5.3  Saran  

Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya perencanaan waktu memang benar-

benar diatur secara matang, mengingat untuk meminimalisir segala sesuatu 

yang tak terduga yang akan terjadi. Serta dalam pengkondisian siswa di kelas, 
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sebaiknya menggunakan cara yang tepat agar penelitian berjalan dengan 

efektif dari awal sampai akhir selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada materi persamaan linear dua variabel 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melaksanakan penelitian yang 

serupa pada materi yang berbeda, untuk mengukur aspek yang lain atau 

jenjang sekolah yang berbeda. 


