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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya tentang koneksi matematis yang berjudul “kemampuan koneksi 

matematis siswa dalam menyelesaikan masalah bentuk aljabar kelas VII di 

MTs Ma’arif Karangan Tahun pelajaran 2018/2019”, maka peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

bentuk aljabar siswa kelas VII di  MTs Ma’arif Karangan subjek dengan 

kemampuan matematika dan nilai spiritual tinggi, mampu 

mengoneksikan ide-ide dalam matematika yaitu siswa dapat enentukan 

apa yang diketahui serta yang ditanyakan dari soal, selanjutnya dapat 

digunakan siswa untuk menuliskan langkah selanjutnya yaitu menjawab 

soal. Siswa juga mampu mengoneksikan antar konsep matematika yaitu 

siswa dapat menghubgungkan konsep aljabar dengan konsep persegi 

panjang dan segitiga. Selanjutnya siswa belum mampu mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

bentuk aljabar. 
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2. Kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

bentuk aljabar siswa kelas VII di  MTs Ma’arif Karangan subjek dengan 

kemampuan matematika dan nilai pengetahuan tinggi, mampu 

mengoneksikan ide-ide dalam matematika yaitu siswa dapat enentukan 

apa yang diketahui serta yang ditanyakan dari soal, selanjutnya dapat 

digunakan siswa untuk menuliskan langkah selanjutnya yaitu menjawab 

soal. Siswa juga mampu mengoneksikan antar konsep matematika yaitu 

siswa dapat menghubgungkan konsep aljabar dengan konsep persegi 

panjang dan segitiga. Selanjutnya siswa mampu mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

bentuk aljabar. 

3. Kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

bentuk aljabar siswa kelas VII di  MTs Ma’arif Karangan subjek dengan 

kemampuan matematika dan nilai keterampilan tinggi, mampu 

mengoneksikan ide-ide dalam matematika yaitu siswa dapat enentukan 

apa yang diketahui serta yang ditanyakan dari soal, selanjutnya dapat 

digunakan siswa untuk menuliskan langkah selanjutnya yaitu menjawab 

soal. Siswa juga mampu mengoneksikan antar konsep matematika yaitu 

siswa dapat menghubgungkan konsep aljabar dengan konsep persegi 

panjang dan segitiga. Selanjutnya siswa belum mampu mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

bentuk aljabar. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa agar terus dapat 

menggali kemampuan koneksi matematisnya. Dengan cara sering 

melakukan latihan mengerjakan soal-soal matematika 

2. Bagi guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru agar menggunakan 

dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan matematika 

utamanya meningkatkan koneksi matematis siswa. Guru bisamelakukan 

suatu hal untuk dapat menunjang kemampuan siswa menjadi lebih baik. 

3. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan koneksi matematis 

dengan lebih baik lagi. Baik dari segi persiapan, pelaksanaan sampai 

penyusunan hasil dapat dilakukan dengan baik. 

4. Bagi sekolah  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak sekolah untuk dapat 

meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang 

proses pembelajaran siswa matematika menjadi lebih baik, terutama 



113 
 

dalam meningkatkan koneksi matematis siswa. Misalnya, menyediakan 

buku-buku yang lengkap, media pembelajaran matematika yang 

dibutuhkan, dan lain-lain. 


