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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai pengaruh 

pembelajaran dengan model penemuan terbimbing terhadap kemampuan koneksi 

matematis dan kecemasan matematis siswa kelas VII diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa sesudah duberi 

pembelajaran dengan model penemuan terbimbing lebih tinggi daripada 

sebelum diberi pembelajaran dengan model penemuan terbimbing. Sehingga 

model pembelajaran penemuan terbimbing berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

2. Kecemasan matematis siswa sesudah diberi pembelajaran dengan model 

penemuan terbimbing lebih rendah daripada sebelum diberi pembelajaran 

dengan model penemuan terbimbing. Sehingga model penemuan terbimbing 

berpengaruh terhadap penurunan kecemasan matematis siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pembelajaran dengan model 

penemuan terbimbing terhadap kemampuan koneksi matematis dan kecemasan 

matematis siswa kelas VII yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang diberikan 

oleh peneliti antara lain sebagai berikut. 

1. Saran Praktis 

a. Model pembelajaran penemuan terbimbing dapat dipilih sebagai alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis dan 

menurunkan kecemasan matematis siswa. 

b. Tahap persiapan dan pelaksanaan model pembelajaran penemuan 

terbimbing memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga alokasi waktu 

untuk setiap tahapan harus benar-benar direncanakan dan dikelola dengan 

baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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2. Saran Teoritis 

a. Bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian seperti 

ini, disarakankan untuk melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu agar 

memperkuat latar belakang masalah pada penelitian yang dilakukan. 

b. Aspek kognitif yang diukur dalam penelitian ini hanya kemampuan koneksi 

matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran penemuan 

terbimbing. Bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti kemampuan 

matematis lainnya yang dapat ditingkatkan melalui penerapan model 

pembelajaran penemuan terbimbing seperti kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 

c. Aspek psikologi yang diukur dalam penelitian ini hanya kecemasan 

matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran penemuan 

terbimbing. Bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti aspek psikologi 

lainnya yang dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran 

penemuan terbimbing seperti kemandirian belajar dan rasa percaya diri 

siswa. 

 


