
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan antara kecemasan dengan hasil belajar peserta didik kelas 

IPA SMAN 12 Konawe Selatan. Hal ini dibuktikan pada pengujian hipotesis 

yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau 3,06019 > 2,01537. Adanya 

hubungan yang negatif dan signifikan antara kecemasan dengan hasil belajar 

sehingga semakin tinggi kecemasan peserta didik maka hasil belajar menurun. 

Dengan hasil korelasi produk momet diperoleh nilai sebesar 0,41891 dengan 

tingkat hubungan sedang. 

2. Terdapat hubungan antara kesulitan belajar dengan hasil belajar peserta didik 

kelas IPA SMAN 12 Konawe Selatan. Hal ini dibuktikan pada pengujian 

hipotesis yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau 2,52967 > 2,01537. 

Adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara kesulitan belajar dengan 

hasil belajar sehingga semakin tinggi kesulitan belajar peserta didik maka hasil 

belajar menurun. Dengan hasil korelasi produk momet diperoleh nilai sebesar 

0,35633 dengan tingkat hubungan rendah. 

3. Terdapat hubungan antara kecemasan dan kesulitan belajar dengan hasil belajar 

peserta didik kelas IPA SMAN 12 Konawe Selatan. Hal ini dibuktikan pada
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pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau 3,2616 > 2,01537. 

Adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara kecemasan dan kesulitan 

belajar dengan hasil belajar sehingga semakin tinggi kecemasan dan kesulitan 

belajar peserta didik maka hasil belajar menurun. Dengan hasil korelasi produk 

momet diperoleh nilai sebesar 0,44125 dengan tingkat hubungan sedang. 

5.2 Limitasi Penelitian  

  Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses 

penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang 

dan banyaknya kelemahan. Salah satunya adalah dari sisi penentuan sampel untuk 

penyebaran angket responden, sekolah pada saat itu sedang mengadakan lomba 

antar kelas sehingga sebagian peserta didik tidak berada di dalam kelas. Hal ini 

menyebabkan peneliti tidak dapat bertemu dengan seluruh peserta didik kelas 

IPA, sehingga angket diberikan hanya kepada peserta didik yang berada di dalam 

kelas dan peserta didik yang di dalam kelas tersebutlah menjadi sampel penelitian. 

5.3 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang 

perlu untuk peneliti sampaikan seperti berikut ini. 

1. Kepada guru bidang studi fisika, hendaknya menciptakan suasana belajar 

sebaik mungkin dan menarik agar mengurangi rasa cemas dan kesulitan pada 

peserta didik serta guru diharapkan agar lebih memahami karakteristik dari 

setiap peserta didik dan memberikan motivasi sehingga dapat mendorong 

peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. 
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2. Kepada peserta didik, diharapkan untuk selalu memotivasi diri dan mengikuti 

proses pembelajaran dengan senang hati agar tidak merasakan cemas dan 

bersungguh-sungguh agar ilmu yang diberikan oleh guru dapat dimengerti 

dengan baik dan bisa bermanfaat. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, apabila hendak melakukan penelitian dengan 

penelitian yang serupa, diharapkan dapat mencari lebih banyak variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik sehingga 

semakin memperkaya hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


