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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa berdasarkan 

Kelompok Prestasi 

a. Kelompok Prestasi Rendah 

1) Belum tampak kalimat matematis/ model matematis. 

2) Jawaban belum lengkap, sehingga belum ada penjelasan atas 

jawaban, dan terlihat membingungkan. 

b. Kelompok Prestasi Sedang 

1) Sudah tampak kalimat matematis/ model matematis namun belum 

jelas. 

2) Jawaban sudah hampir lengkap, ada upaya memberi penjelasan 

namun belum lengkap. 

c. Kelompok Prestasi Tinggi 

1) Sudah tampak kalimat matematis/ model matematis secara jelas. 

2) Jawaban sudah lengkap, adanya upaya memberi penjelasan secara 

lengkap.  

Deskripsi Self-Efficacy... Agung Wibowo Jati, FKIP UMP, 2018



158 
 

 
 

 

2. Self-Efficacy Siswa berdasarkan Kelompok Prestasi 

a. Kelompok Prestasi Rendah 

1) Belajar di malam hari selama kurang lebih 1 jam. 

2) Kegigihan dalam mengerjakan tugas relatif sedikit. 

3) Tidak yakin terhadap kemampuan termasuk apabila diminta oleh 

guru untuk mengerjakan soal dipapan tulis. 

4) Menjadi tidak bersemangat jika gagal dalam matematika. 

b. Kelompok Prestasi Sedang 

1) Belajar di malam hari selama kurang lebih 1,5 jam. 

2) Kegigihan dalam mengerjakan tugas relatif cukup. 

3) Cukup yakin terhadap kemampuan termasuk apabila diminta oleh 

guru untuk mengerjakan soal dipapan tulis. 

4) Cukup bersemangat jika gagal dalam matematika. 

c. Kelompok Prestasi Tinggi 

1) Belajar di malam hari selama kurang lebih 2 – 2,5 jam. 

2) Kegigihan dalam mengerjakan tugas relatif banyak. 

3) Yakin terhadap kemampuan termasuk apabila diminta oleh guru 

untuk mengerjakan soal dipapan tulis. 

4) Sangat bersemangat jika gagal dalam matematika, dan akan menjadi 

termotivasi untuk bisa mendapat yang lebih baik. 
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3. Kaitan Self-Efficacy dengan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa berdasarkan Kelompok Prestasi 

a. Kelompok Prestasi Rendah 

Siswa dengan kelompok prestasi rendah menganggap matematika 

itu sulit. Keyakinan dalam matematika tersebut menyebabkan mereka 

kesulitan dalam menghafalkan simbol/rumus serta penerapannya pada 

soal yang diketahui, terlihat dalam hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis, siswa kelompok prestasi rendah sebagian tidak melibatkan 

gambar, mereka mengatakan belum dapat menggambarkannya. Mereka 

tidak tampak menggunakan kalimat matematis/ model matematis, tidak 

menggunakan rumus dengan benar dalam mengerjakan soal. Karena 

tidak tampak dalam kalimat matematis akan menyebabkan jawaban 

yang diberikan tidak lengkap, belum disertai penjelasan atas 

jawabannya, tidak bisa memproduksi kata-kata, menjadikan 

produktivitas katanya sedikit, sehingga tidak menjelaskan dengan baik, 

dan terlihat membingungkan. Mereka kesulitan dalam memahami dan 

mengekspresikan ide-ide matematisnya. 

b. Kelompok Pretasi Sedang 

Siswa dengan kelompok prestasi sedang menganggap matematika 

itu menyenangkan kadang menyulitkan, keyakinan dalam matematika 

tersebut menyebabkan mereka cukup baik dalam memahami 

matematika namun kesulitan dalam menerapkannya pada soal yang 
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diketahui, terlihat dalam hasil tes kemampuan komunikasi matematis, 

siswa kelompok prestasi sedang sudah tampak dalam menggunakan 

kalimat matematika / model matematis namun belum jelas. Kelompok 

rendah sudah menuliskan rumus dengan benar, namun terkadang salah 

dalam menerapkan ke soal tersebut. Karena sudah tampak dalam 

kalimat matematis namun belum jelas akan menyebabkan jawaban yang 

diberikan menjadi cukup lengkap, sudah ada upaya penjelasan atas 

jawabannya, sudah cukup bisa memproduksi kata-kata, menjadikan 

produktivitas katanya cukup. Keyakinan mereka terhadap matematika 

berdampak pada kemudahan dalam memahami matematika serta 

kemudahan dalam mengekspresikan ide-ide matematis mereka cukup 

baik. 

c. Kelompok Prestasi Tinggi 

Siswa dengan kelompok prestasi tinggi menganggap matematika 

adalah mata pelajaran yang menyenangkan dan menantang. Mereka 

tidak merasa kesulitan dalam menerapkan rumus matematika ke dalam 

soal yang diketahui, terlihat dalam hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis, siswa kelompok tinggi belum melibatkan gambar lengkap 

disertai keterangan pada gambar, serta  belum menyertai penyimbolan 

pada gambar tersebut. Mereka sudah tampak dalam menggunakan 

kalimat matematis/model matematis. Karena sudah tampak dalam 

kalimat matematis dan jelas akan menyebabkan jawaban yang diberikan 

menjadi belum begitu lengkap, sudah ada penjelasan atas jawabannya, 
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sudah bisa memproduksi kata-kata, menjadikan produktivitas katanya 

relatif banyak dan tidak membingungkan. Keyakinan mereka terhadap 

matematika berdampak pada kemudahan dalam memahami matematika 

serta kemudahan dalam mengekspresikan ide-ide matematis mereka 

secara baik. 

B. Saran 

1. Bagi Siswa 

a. Dalam menuliskan solusi dari soal yang diketahui sebaiknya lebih 

tertulis secara lebih terurut dan rapi, desertai penjelasan sehingga bagi 

penilai/pembaca dapat membacanya secara baik. 

b. Dalam menyelesaikan soal yang harus dilakukan siswa adalah 

menerjemahkan soal ke dalam model matematisnya, kemudian 

melakukan perhitungan dengan cermat dan teliti. 

c. Dalam menyelesaikan soal sebaiknya siswa memahami kalimat soal 

dan menguasai konsep tentang materi pendukung yang berkaitan 

dengan soal tersebut, dengan pemahaman yang baik maka akan 

menghasilkan komunikasi yang baik. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk membantu pemahaman siswa terhadap soal, dalam mengajarkan 

materi tersebut hendaknya guru melatih siswa untuk menemukan 

sendiri apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal, sehingga 

siswa menghadapi soal dengan permasalahan yang baru maka siswa 

sudah terlatih dalam menganalisis soal. 
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b. Untuk meningkatkan variasi model pembelajaran agar siswa dapat lebih 

dapat mengembangkan self-efficacy dan  kemampuan komunikasi 

matematisnya. 
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