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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai deskripsi kemampuan koneksi 

matematis dan sikap percaya diri siswa SMK Negeri 3 Purwokerto, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kelompok Tinggi 

Siswa mampu mengenali dan menerapkan keterkaitan matematika 

dengan lingkungan atau kehidupan sehari-hari serta mampu 

menghubungkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika dengan baik. 

Siswa memiliki jiwa pantang menyerah dalam mengerjakan soal 

yang diberikan dan mampu bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan padanya serta tugasnya dalam kelompok. Siswa juga mampu 

menghargai setiap usaha yang dilakukannya pada saat mengerjakan soal 

karena mengerjakan secara mandiri dan mampu menerima masalah serta 

tantangan baru yang diberikan. Selain itu, siswa mau menghargai 

pendapat orang lain pada saat diskusi maupun saat mendapat masukan 

untuk dirinya.  

Berdasarkan pemaparan di atas, ada keterkaitan antara sikap 

percaya diri dengan kemampuan koneksi matematis yaitu, siswa pada 

kelompok tinggi memiliki jiwa pantang menyerah dan selalu siap saat 

diberikan tantangan baru baik dalam bentuk materi maupun soal-soal 
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sehingga dengan kepercayaan diri dan pengetahuan yang mereka miliki, 

siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan dimana 

mereka mampu mengenali permasalahan yang diberikan dan mampu 

menerapkan keterkaitan matematika dengan lingkungan atau kehidupan 

sehari-hari pada soal yang diberikan, serta mampu menghubungkan 

konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan 

matematika.   

2. Kelompok Sedang 

Siswa mampu mengenali keterkaitan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dari soal yang diberikan namun masih kurang teliti pada saat 

menerapkannya, serta siswa sudah mampu memahami apa yang 

ditanyakan namun belum mampu menghubungkan konsep-konsep 

matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Siswa tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan permasalah 

yang diberikan terlihat dari jawaban pada soal tes yang mereka kerjakan 

dan siswa mau mencoba mengerjakan soal secara mandiri mencerminkan 

mereka mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan 

padanya.  Siswa mau menerima pendapat orang lain pada saat diskusi 

maupun pada saat mendapat masukan untuk membangun dirinya lebih 

baik. Namun siswa masih ragu-ragu saat menyelesaikan permasalahan 

karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami masalah 

yang diberikan terlebih dahulu. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, ada keterkaitan antara sikap 

percaya diri dengan kemampuan koneksi matematis yang dimiliki siswa 

yaitu dalam menyelesaikan permalahan siswa masih merasa ragu-ragu 

dengan pekerjaannya terlihat mereka masih kurang teliti saat menerapkan 

keterkaitan matematika dengan lingkungan atau kehidupan sehari-hari. 

Siswa juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami apa 

yang ditanyakan dalam soal yang membuat mereka tidak mampu 

menghubungkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

3. Kelompok Rendah 

Siswa mampu mengenali apa yang ditanyakan dalam permasalahan 

yang diberikan namun belum dapat menerapkan keterkaitan matematika 

dengan lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan baik. Mereka juga 

belum mampu menghubungkan konsep-konsep matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika terlihat mereka hanya 

menuliskan kembali soal. 

Siswa mudah menyerah saat tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan dan saat diberikan masalah-masalah baru 

mereka malas, karena mereka tidak yakin dapat mengerjakan dengan 

benar. Mereka cenderung mengandalkan jawaban teman lainnya. Selain 

itu, pada saat berdiskusi mereka mau menghargai pendapat yang 

diberikan oleh orang lain karena merasa pendapat yang mereka miliki 

belum tentu benar. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, ada keterkaitan dalam sikap 

percaya diri siswa terhadap kemampuan koneksi yang dimiliki siswa 

yaitu, siswa kelompok rendah mudah putus asa serta tidak dapat 

bertanggung jawab pada tugas yang diberikan dengan mengandalkan 

jawaban teman. Siswa  tidak memiliki keyakinan pada dirinya bahwa 

mereka mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, hal 

ini membuat mereka tidak dapat menemukan penyelesaian pada masalah-

masalah yang diberikan dalam mengkaitkan matematika dengan 

lingkungan atau kehidupan sehari-hari maupun dengan konsep 

matematika lainnya yang ada pada soal dengan baik.  

B. Saran  

Sejak dilaksankannya penelitian ini, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

Pada awal pembelajaran sebaiknya guru menanamkan pikiran 

positif dan keyakinan pada siswa bahwa setiap masalah yang akan 

dihadapi pasti memiliki jalan keluarnya, tergantung pada seberapa besar 

usaha yang mereka lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


