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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

BAB IV, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian dan peningkatan 

kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense, dan self-efficacy 

mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih baik 

daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Secara rinci 

kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa 

secara keseluruhan yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA 

lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

Pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa 

secara keseluruhan di kedua kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) 

berada pada kategori sedang.  

2.a. Pada kelompok KAM tinggi, pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Pencapaian kemampuan representasi matematis 

mahasiswa pada kedua kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) 

berada pada kategori tinggi. Peningkatan kemampuan representasi matematis 

mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA berada 

pada kategori tinggi, sedangkan pada pembelajaran konvensional masih 

berada pada kategori sedang. 

b. Pada kelompok KAM sedang, pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA 

dan konvensional) berada pada kategori sedang. 
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c. Pada kelompok KAM rendah, pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA 

dan konvensional) berada pada kategori sedang. 

3. Pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa di 

kelompok KAM tinggi yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 

CPA lebih baik daripada mahasiswa di kelompok KAM sedang dan rendah 

yang juga mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA. Sementara itu, 

pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa di 

kelompok KAM rendah yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 

CPA lebih baik daripada mahasiswa di kelompok KAM sedang yang juga 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA. 

4. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (CPA dan konvensional) dan 

KAM mahasiswa (tinggi, sedang,dan rendah) terhadap pencapaian dan 

peningkatan kemampuan representasi matematis.  

5. Pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial sense mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA secara keseluruhan lebih 

baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

Pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial sense mahasiswa di kedua 

kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) secara keseluruhan berada 

pada kategori sedang. 

6.a. Pada kelompok KAM tinggi, pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial 

sense mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA 

lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Pencapaian kemampuan spatial sense mahasiswa di kedua 

kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) berada pada kategori tinggi, 

sedangkan peningkatannya berada pada kategori sedang.  

   b. Pada kelompok KAM sedang, pencapaian  dan peningkatan kemampuan 

spatial sense mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 
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CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial sense 

mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) berada 

pada kategori sedang. 

c. Pada kelompok KAM rendah, pencapaian dan peningkatan kemampuan 

spatial sense mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 

CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial sense 

mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) berada 

pada kategori sedang. 

7. Pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial sense mahasiswa di kelompok 

KAM tinggi yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih 

baik daripada mahasiswa di kelompok KAM sedang dan rendah yang juga 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA. Pencapaian dan 

peningkatan kemampuan spatial sense mahasiswa di kelompok KAM rendah 

yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih baik daripada 

mahasiswa di kelompok KAM sedang yang juga mendapatkan pembelajaran 

dengan pendekatan CPA. 

8. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (CPA dan konvensional) dan 

KAM mahasiswa (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap pencapaian dan 

peningkatan kemampuan spatial sense.  

9. Pencapaian dan peningkatan self-efficacy mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan CPA secara keseluruhan lebih baik daripada 

mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Pencapaian self-

efficacy mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) 

secara keseluruhan berada pada kategori sedang, sedangkan peningkatannya 

berada pada kategori rendah. 

10. a. Pada kelompok KAM tinggi, pencapaian dan peningkatan kemampuan self-

efficacy mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 

CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Pencapaian kemampuan self-efficacy mahasiswa di kedua 
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kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) berada pada kategori 

sedang, sementara itu peningkatannya berada pada kategori rendah.  

  b. Pada kelompok KAM sedang, pencapaian dan peningkatan kemampuan 

self-efficacy mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan CPA lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Pencapaian kemampuan self-efficacy 

mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA dan konvensional) 

berada pada kategori sedang, sementara itu peningkatannya berada pada 

kategori rendah. 

c. Pada kelompok KAM rendah, pencapaian  kemampuan self-efficacy 

mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih 

baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

Sementara itu, peningkatan kemampuan self-efficacy yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional lebih baik daripada mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA. Pencapaian 

kemampuan self-efficacy mahasiswa di kedua kelompok pembelajaran (CPA 

dan konvensional) berada pada kategori sedang, sementara peningkatannya 

berada pada kategori rendah. 

11. Tidak terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan self-efficacy 

mahasiswa secara signifikan di ketiga kelompok KAM (tinggi, sedang, dan 

rendah) yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA. Akan 

tetapi secara deskriftif pencapaian dan peningkatan self-efficacy mahasiswa 

kelompok KAM tinggi lebih baik daripada mahasiswa di kelompok KAM 

sedang dan rendah yang juga mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 

CPA. Pencapaian dan peningkatan self-efficacy mahasiswa di kelompok 

KAM rendah yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih 

baik daripada mahasiswa di kelompok KAM sedang yang juga mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan CPA. 

12. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (CPA dan konvensional) dan 

KAM mahasiswa terhadap pencapaian self-efficacy. Sebaliknya, untuk 
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peningkatan self-efficacy mahasiswa, terdapat interaksi antara pembelajaran 

(CPA dan konvensional) dengan KAM mahasiswa.  

13. Terdapat korelasi (hubungan yang positif) antara kemampuan representasi 

matematis dan kemampuan spatial sense mahasiswa.  

14. Tidak terdapat korelasi antara kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy mahasiswa. 

15. Tidak terdapat korelasi antara kemampuan spatial sense dan self-efficacy 

mahasiswa. 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan dapat diketahui bahwa 

secara umum pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, dan self-efficacy mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih baik daripada mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka 

dikemukakan implikasi sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan pendekatan CPA dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

representasi matematis, kemampuan spatial sense dan self-efficacy mahasiswa. 

2. Faktor pendekatan pembelajaran dan KAM mahasiswa secara terpisah 

mempunyai pengaruh terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis, kemampuan spatial sense dan self-efficacy mahasiswa. 

3. Pembelajaran dengan pendekatan CPA dapat diterapkan pada setiap kelompok 

KAM (tinggi, sedang, dan rendah) dalam mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense dan self-efficacy 

mahasiswa. 

4. Faktor pendekatan pembelajaran mempunyai pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan faktor KAM terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis, kemampuan spatial sense dan self-efficacy mahasiswa 

jika digunakan secara simultan. 
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5. Pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih cocok diterapkan pada mahasiswa 

kelompok KAM tinggi dan rendah untuk mengembangkan serta meningkatkan 

kemampuan representasi matematis dan kemampuan spatial sense mahasiswa, 

sedangkan pembelajaran konvensional lebih cocok diterapkan pada mahasiswa 

kelompok KAM rendah untuk meningkatkan self-efficacy mahasiswa. 

 

C. REKOMENDASI 

Rekomendasi terkait penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pendekatan CPA dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran mata kuliah 

Pendidikan Matematika 2 khususnya dalam rangka mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense, 

dan self-efficacy mahasiswa. Walaupun tidak ada pendekatan pembelajaran 

yang paling baik untuk diterapkan di dalam situasi kelas yang heterogen, 

namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian dan peningkatan 

kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense, dan self-

efficacy mahasiswa  yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CPA 

lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan CPA 

dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, dan self-efficacy mahasiswa, akan tetapi pencapaian 

dan peningkatannya masih belum maksimal, yaitu berada pada kategori 

sedang, bahkan peningkatan self-efficacy mahasiswa masih berada pada 

kategori rendah. Hal ini mungkin disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam 

melakukan penelitian. Oleh karena itu, diperlukan waktu penelitian yang lebih 

lama untuk menerapkan pendekatan CPA dalam pembelajaran di kelas, 

sehingga dapat mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki mahasiswa. 

3. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan terhadap penerapan pendekatan 

CPA dalam pembelajaran, misalkan mengapa hasil penelitian ini menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan self-efficacy mahasiswa 

secara signifikan antar kelompok KAM. Selain itu, perlu diteliti juga tentang 
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pencapaian dan peningkatan pada tiap-tiap aspek self-efficacy, agar diperoleh 

hasil yang lebih spesifik dan mendalam. 

4. Penerapan pembelajaran dengan pendekatan CPA dalam penelitian ini terbatas 

hanya dilakukan pada mata kuliah Pendidikan Matematika 2 untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, serta self-efficacy mahasiswa. Oleh karena itu, dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan pembelajaran dengan 

pendekatan CPA pada mata kuliah dan kemampuan matematis lainnya. 

5. Dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CPA, dosen sebaiknya 

memperhatikan kemampuan awal mahasiswa; memahami secara benar setiap 

tahapan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan CPA; mempersiapkan 

perangkat pembelajaran (SAP dan LKM), serta benda-benda konkret 

(manipulatif) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran; serta ketersedian 

waktu untuk melakukan refleksi ataupun pengulangan terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran pada setiap tahapan pendekatan CPA.  


