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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa yang menggunakan pembelajaran tutorial berbantuan software 

Mathematica, peningkatan kemampuan pemahaman matematisnya secara 

signifikan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran tanpa berbantuan software Mathematica. 

2. Peningkatan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa yang 

menerapkan pembelajaran tutorial berbantuan software Mathematica secara 

signifikan lebih baik daripadamahasiswa yang mendapatkan pembelajaran 

tanpa berbantuan softwareMathematicabila ditinjau dari kategori 

kemampuan awal matematika tinggi, sedang dan rendah. Secara deskriptif 

N-gain untuk mahasiswa kategori tinggi pada kelas eksperimen nilainya 

paling tinggi dibandingkan dengan kategori KAM sedang dan rendah. 

3. Mahasiswa yang menerapkan pembelajaran tutorial berbantuan software 

Mathematica, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematisnya 

secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran tanpa berbantuan softwareMathematica.Namun peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematisnya relatif kecil. 

4. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa 

yangmenerapkan pembelajaran tutorial berbantuan software 

Mathematicasecara signifikan lebih baik daripada mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran tanpa berbantuan softwareMathematicauntuk 

kategori kemampuan awal matematika tinggi, sedangkan kategori 

kemampuan awal matematika mahasiswa sedang dan rendah tidak terdapat 

perbedaan signifikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
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matematisnya. Namun demikian secara deskriptif N-gain untuk masing-

masing kategori KAM tinggi, sedang dan rendah kelas eksperimen nilainya 

lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa pada kelas kontrol. 

5. Mahasiswa memiliki respon yang baik terhadap pembelajaran tutorial 

berbantuan software Mathematica. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal rekomendasi yang 

peneliti ajukan terkait dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Pembelajaran tutorial berbantuan software Mathematicadapat menjadi 

alternatif pembelajaran bagi dosen dalam pembelajaran kalkulus materi 

integral, namun perlu diperhatikan kemampuan awal matematikanya. Jika 

kemampuan awal matematika masih rendah harus diberi tindakan agar 

dalam pembelajaran tidak terjadi hambatan yang menyebabkan hasil belajar 

mahasiswa rendah. 

2. Peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis 

mahasiswa masih berada dalam klasifikasi sedang dan rendah disebabkan 

oleh faktor-faktor sarana, suasana kelas dan faktor pengajar. Oleh karena itu, 

faktor-faktor tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam. 

3. Hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan kemampuan pemahaman 

dan pemecahan masalah matematismahasiswa masih berada dalam 

klasifikasi redang dan sedang, bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan 

untuk meneliti pada jenjang lainnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti tentang pengaruh 

pembelajaran tutorial berbantuan dua software yang berbeda. 

 

 


