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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang diperoleh di 

lapangan selama menerapkan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan MEAs, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematik 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan cara biasa lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan pendekatan MEAs. Lebih lanjut, pencapaian peningkatan 

kemampuan berpikir kritis kelas yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan pendekatan MEAs tergolong rendah, sedangkan pencapaian 

peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas yang memperoleh 

pembelajaran biasa tergolong sedang. 

2. Berdasarkan kemampuan awal tidak terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis matematik siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, untuk pasangan 

kemampuan awal tinggi dan sedang, tinggi dan rendah, maupun sedang 

dan rendah, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritisnya. 

3. Secara keseluruhan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan MEAs 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan cara biasa. Lebih lanjut, pencapaian peningkatan kemampuan 
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berpikir kreatif kelas yang memperoleh pembelajaran menggunakan 

pendekatan MEAs tergolong sedang, sedangkan pencapaian peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif kelas yang memperoleh pembelajaran biasa 

tergolong rendah. 

4. Berdasarkan kemampuan awal tidak terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, untuk pasangan 

kemampuan awal tinggi dan sedang, tinggi dan rendah, maupun sedang 

dan rendah, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatifnya. 

5. Terdapat hubungan antara kemampuan berpikir kritis matematik dan 

kemampuan berpikir kreatif matematik, namun hubungan tersebut 

tergolong rendah. 

6. Siswa cenderung memberikan sikap yang positif terhadap pelajaran 

matematika dan pembelajaran matematika dengan pendekatan MEAs. 

 

B. IMPLIKASI 

Melalui penelitian ini terungkap bahwa ditinjau secara keseluruhan, siswa 

yang belajar dengan menggunakan pendekatan MEAs memiliki skor rerata 

kemampuan berpikir kreatif matematika yang lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang belajar dengan pembelajaran biasa. Selanjutnya, melalui penelitian ini 

juga terungkap bahwa ditinjau secara keseluruhan, siswa yang belajar dengan 

pembelajaran biasa memiliki skor rerata kemampuan berpikir kritis matematik 

yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan 

pendekatan MEAs.  
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Terdapat beberapa dugaan sebagai alasan mengapa siswa yang belajar 

dengan menggunakan pendekatan MEAs memiliki skor rerata kemampuan 

berpikir kreatif matematik yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

belajar dengan pembelajaran biasa. Ke-1, siswa yang belajar dengan 

menggunakan pendekatan MEAs terbiasa membuat model matematik sebagai 

solusi dari permasalahan MEAs yang diberikan dimana model matematik 

merupakan salah satu cara melatih kemampuan berpikir kreatif matematik siswa.  

Ke-2, siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan MEAs 

dituntut untuk melakukan kegiatan presentasi. Pada kegiatan presentasi ini, siswa 

dituntut untuk mempresentasikan hasil kerja dan pemikiran mereka, siswa juga 

dituntut untuk menyatakan prosedur yang mereka lalui untuk mendapatkan solusi 

permasalahan MEAs yang diberikan sehingga juga mengajak siswa untuk lebih 

kreatif merepresentasikan kata-kata.  

Ke-3, siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan MEAs 

mengalami tahap pembelajaran mengotak-atik model matematika, dimana pada 

tahap ini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang menuntun 

siswa untuk mengotak-atik model matematik dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

Ke-4, siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan MEAs 

melakukan kegiatan presentasi dimana hasil kerja siswa dalam menyelesaikan 

masalah diminta pertanggungjawabannya membuat siswa kelompok eksperimen 

terbiasa berpikir kreatif dalam merepresentasikan ide-idenya. Tugas MEAs yang 

menuntut adanya generalisasi dari model yang siswa sajikan sebagai solusi 

permasalahan membuat siswa terbiasa membuat prosedur dan menyajikan 
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prosedur tersebut sehingga kemampuan siswa kelompok eksperimen dalam 

berpikir kreatif menjadi lebih baik. Lebih lanjut, adanya diskusi kelompok 

memfasilitasi terjadinya proses transfer ide dan komunikasi antara sesama 

anggota kelompok, sesama teman dan dengan guru dimana proses ini menuntut 

siswa untuk memperbaiki kemampuannya dalam berfikir kreatif menyelesaikan 

model matematika yang mereka miliki. 

Ke-5, siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan MEAs 

terbiasa menggunakan prosedur matematik yang telah mereka pelajari untuk 

diterapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Siswa juga 

terbiasa mengaitkan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari dengan konsep 

matematika yang telah mereka miliki. Mereka jadi berpikir lebih kreatif dalam 

menghakimi ide-ide serta pemikiran mereka. Siswa kelompok eksperimen lebih 

berani menanyakan kepada guru kebenaran ide yang mereka pikirkan. 

Pembelajaran ini juga membuat siswa kelompok eksperimen mampu berargumen 

mempertahankan pendapat dan hasil pemikiran mereka.  

Selanjutnya, terdapat beberapa dugaan sebagai alasan mengapa siswa 

yang belajar dengan dengan pembelajaran biasa memiliki skor rerata kemampuan 

berpikir kritis matematik yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar 

menggunakan pendekatan MEAs, yaitu: 

Siswa sulit beradaptasi dengan pembelajaran baru dalam waktu yang 

relatif singkat terlebih siswa telah terbiasa dengan pembelajaran biasa, akibatnya 

siswa yang belajar dengan cara biasa lebih baik dari pada siswa yang belajar 

menggunakan pendekatan MEAs. Lebih lanjut, pembelajaran dengan pendekatan 

MEAs yang diterapkan lebih mengajak siswa untuk mengotak-atik model 
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matematika sebagai solusi dari permasalahan yang diberikan, sehingga siswa lebih 

mahir dalam memberikan jawaban benar yang bervariasi dari masalah yang 

berkaitan dengan persamaan, fungsi, dan pertidaksamaan kuadrat yang diberikan 

daripada mengungkapkan konsep atau teorema atau definisi yang digunakan 

dalam menyelesaikan masalah matematika. Lain halnya dengan kelas kontrol 

yang diberikan pembelajaran dengan cara biasa yaitu pembelajarannya dilakukan 

dengan metode ekspositori, siswa diceritakan bagaimana konsep yang harus 

digunakan dalam menyelesaikan masalah, yaitu secara umum pada pembelajaran 

dengan cara biasa siswa dibiasakan diberikan konsep-konsep, teorema, dan 

definisi-definisi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, namun tidak 

dilatih mandiri dalam berkreasi mengotak-atik model matematika.  

 

C. SARAN 

Melihat hasil temuan dalam penelitian ini, saran-saran yang diajukan oleh 

penulis adalah: 

1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

MEAs mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa sehingga sebaiknya pembelajaran dengan pendekatan MEAs dapat 

dijadikan salah satu alternatif pembelajaran di sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik. 

2. Pada penelitian ini digunakan populasi di sekolah dengan cluster tiga, 

sehingga untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba meneliti 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa dengan pendekatan MEAs pada cluster sekolah yang berbeda. 
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3. Pada penelitian ini menggunakan siswa SMA sebagai sampel, sehingga 

pada penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan model 

pembelajaran MEAs untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan 

kritis matematik siswa dijenjang pendidikan yang berbeda.  

4. Pada penelitian ini menggunakan materi persamaan kuadrat, sehingga 

pada penelitian selanjutnya perlu dicoba menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan MEAs pada materi yang berbeda, namun sebaiknya 

memilih materi yang banyak aplikasinya dalam kehidupan nyata. 

5. Pada penelitian ini mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

matematik siswa, sehingga pada penelitian selanjutnya sebaiknya 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan MEAs untuk mengukur 

kemampuan matematika yang berbeda. 


