
 
 

67 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dengan mengacu pada rumusan masalah, maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat kecemasan matematika siswa pada kelas VII SMP Negeri 1 Pare 

berada pada tingkat kecemasan berat dengan persentase sebesar       

2. Ada pengaruh kecemasan matematika (math anxiety) terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi perbandingan kelas VII SMP Negeri 1 Pare 

Kediri. Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 

sebesar           .  

3. Besar pengaruh kecemasan matematika terhadap hasil belajar matematika 

siswa pada materi perbandingan kelas VII SMP Negeri 1 Pare Kediri yaitu 

sebesar       sedangkan       dipengaruhi oleh variabel lain. Dan 

diperoleh koefisien korelasi sebesar       yang bernilai negatif. Hal ini 

berarti terdapat korelasi yang sedang antara kecemasan matematika dengan 

hasil belajar siswa dan kecemasan matematika berpengaruh negatif terhadap 

hasil belajar matematika siswa pada materi perbandingan kelas VII SMP 

Negeri 1 Pare. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai beikut: 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan agar meningkatkan mutu, sarana dan prasarana pendidikan. 

Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar 

maka sekolah perlu meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru dapat mengetahui hal-hal yang sangat mendasari 

kecemasan matematika siswa agar dapat mendorong meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa itu sendiri agar siswa lebih bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran. Juga perlu adanya perhatian dan motivasi guru untuk 

meminimalisir kecemasan matematika pada setiap siswa untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mampu mengontrol dan mengurangi kecemasan 

matematika yang dialami dengan cara membiasakan dirinya untuk belajar 

matematika dengan menggunakan teknik belajar yang sesuai dengan dirinya 

sendiri supaya mudah dipahami dan membuat siswa merasa bahwa matematika itu 

tidak sulit. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut terhadap 

kecemasan matematika mengingat pentingnya hal tersebut dalam meningkatkan 
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hasil belajar matematika. Selain itu peneliti juga dapat mengkaji kecemasan 

matematika lebih luas dengan menggunakan variabel yang lebih variatif. 


