
176 

 

Ellianawati, 2016 
PENGEMBANGAN PERKULIAHAN FISIKA MATEMATIKA BERBASIS COGNITIVE APPRENTICESHIP-
INSTRUCTION UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR REFLEKTIF CALON GURU 
FISIKA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, berikut akan 

diuraikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi sebagai berikut.  

5.1. Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Karakteristik perkuliahan yang berbasis CA-I dari hasil penelitian disertasi ini 

adalah pada aspek sintaks, bahan ajar, dan asesmen. Berdasarkan hasil 

penelitian, sintaks perkuliahan Fisika Matematika berbasis CA-I yang sesuai 

untuk calon guru fisika adalah modeling-coaching-reflection-articulation-

exploration. Sintaks ini direkomendasikan untuk bobot mata kuliah Fisika 

Matematika 3 SKS. Namun, sintaks ini dapat juga diterapkan pada 

perkuliahan Fisika Matematika yang berbobot 2 SKS atau 4 SKS dengan 

masing-masing 2SKS tiap tatap muka dengan sintaks modeling-coaching-

reflection pada pertemuan pertama dan articulation-exploration pada 

pertemuan berikutnya. Sistematika bahan ajar yang mendukung perkuliahan 

Fisika Matematika berbasis CA-I terdiri dari bagian pendahuluan, materi, 

latihan soal, dan kesimpulan. Agar diperoleh hasil pembelajaran yang optimal 

dan mendukung terlatihnya pembelajaran mandiri Self Regulated Learning 

(SRL) perlu diberikan soal yang lebih variatif baik tingkat kesukaran (tiered 

assigment) maupun kontekstualitasnya. Asesmen reflektif yang dapat 

digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir reflektif 

mahasiswa yang direkomendasikan terdiri dari pre test, LKM, kuis, tugas 

terstruktur, dan post test. Bentuk tes yang direkomendasikan untuk melatih 

mahasiswa menerapkan tahapan pemecahan masalah secara reflektif adalah 

bentuk soal terapan, open search, dan berbasis situasi. 
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2.  Secara umum perkuliahan Fisika Matematika berbasis CA-I telah 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir reflektif mahasiswa. Sepuluh indikator berpikir reflektif 

dalam menyelesaikan masalah telah mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan di tahapan pengembangan kedua. Hanya saja, aspek kemampuan 

melakukan analisis dengan akurat masih optimal. Pada tahapan 

pengembangan pertama mahasiswa mampu mencapai tingkatan 

understanding dimana konsep-konsep fisika yang seharusnya sudah mereka 

miliki seharusnya bukan hanya sekedar hafalan tetapi akan muncul dengan 

sendirinya ketika bertemu dengan kasus sejenis. Pada tahapan pengembangan 

kedua perkuliahan Fisika Matematika berbasis CA-I telah mampu 

memfasilitasi mahasiswa untuk mengubah pola habitual action dan 

understanding menuju reflection dan critical reflection, yaitu mahasiswa 

yang secara aktif, terus menerus dan berhati-hati dalam mempertimbangkan 

solusi yang diperolehnya dan mulai perduli untuk mengevaluasi solusi yang 

diperoleh tersebut.  Hasil studi kualitatif terhadap perkembangan seorang 

mahasiswa S menunjukkan perubahan yang signifikan. Sikap terbuka dan 

keinginan untuk dapat menguasai materi dengan baik dan didukung dengan 

penerapan sintaks CA-I dengan penguatan sistem peer teaching dalam diskusi 

kelompok telah mendorong S untuk mampu menyelesaikan permasalahan 

Fisika Matematika secara reflektif.  

3. Proses berpikir kritis dan kreatif bekerja secara interwoven dan 

interdependent dalam proses berpikir reflektif. Proses berpikir reflektif hasil 

penelitian disertasi ini mengarah pada proses berpikir reflektif dalam 

framework Dewey (1910). Proses berpikir reflektif kritis mendukung 

mahasiswa untuk mengoptimalkan penguasaan ilmunya dalam melakukan 

justifikasi terhadap tindakan reflektifnya. Adapun proses berpikir reflektif 

kreatif mendorong mahasiswa untuk menggunakan dan mengembangkan 
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ilmu yang dimilikinya dalam menentukan tindakan reflektif terkait ilmu 

tersebut terhadap konteks yang baru.   

4.  Berdasarkan hasil analisis angket diperoleh tanggapan bahwa mahasiswa 

mengakui bahwa proses pembelajaran yang mereka alami membantu proses 

belajar mereka. Skor maksimum adalah pada sintaks model CA-I, sedangkan 

kegiatan diskusi, dialog, LKM, dan PR mendapat skor baik tetapi belum 

optimal. Hal ini bersesuaian dengan skor keterlaksanaan sintaks berdasarkan 

hasil observasi keterlaksanaan coaching dan exploration mencapai skor yang 

masih belum optimal. Setelah dilakukan proses wawancara, diperoleh 

informasi masalah utama adalah tidak berjalannya proses diskusi sesuai 

dengan harapan mereka. Proses coaching dimana kegiatan dialog reflektif 

terjadi sebagian besar mahasiswa merasa tidak mendapat kesempatan untuk 

dibimbing saat diskusi kelompok kecil. Adapun pemberian tugas rumah atau 

PR, informasi yang terungkap adalah terkait tidak tuntasnya pembahasan, 

tidak menemukan teman diskusi dan tingkat kesulitan. Alasan tidak tuntasnya 

pembahasan bisa dimaklumi karena durasi perkuliahan yang hanya 2 SKS, 

adapun alasan tidak menemukan teman diskusi dan tingkat kesulitan telah 

diperoleh solusi dari kegiatan FGD dengan menerapkan peer teaching dalam 

kegiatan belajar kelompok. 

5.  Uji lapangan untuk melihat bagaimana perkuliahan Fisika Matematika 

berbasis CA-I yang dilaksanakan oleh dosen di kelas eksperimen tanpa 

dampingan peneliti menunjukkan hasil yang belum optimal. Tahapan sintaks 

refleksi dan eksplorasi masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Diperoleh 

temuan bahwa peran pendamping dalam hal ini observer sangat penting 

dalam memberikan masukan berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan 

program perkuliahan. 

6. Kendala yang dihadapi selama implementasi adalah padatnya materi yang 

harus diselesaikan pada perkuliahan Fisika Matematika. Berdasarkan hasil 
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penelitian ini agar dapat melaksanakan program perkuliahan Fisika 

Matematika Berbasis CA-I dengan optimal adalah dengan bobot mata kuliah 

3 SKS dan jumlah materi yang disampaikan 6 pokok bahasan.   

5.2. Implikasi 

Implikasi yang dapat diperoleh dari penerapan perkuliahan Fisika Matematika 

berbasis CA-I ini adalah sebagai berikut. 

1. Perkuliahan Fisika Matematika berbasis CA-I akan dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir reflektif calon guru fisika apabila didukung dengan bahan 

ajar Fisika Matematika berbasis situasi serta ragam asesmen reflektif.  

2. Peningkatan keterampilan berpikir reflektif mahasiswa akan optimal jika 

diterapkan strategi peer teaching dalam diskusi kelompok di luar jam 

perkuliahan. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas yang harus 

dikerjakan secara berkelompok di luar perkuliahan dengan masing-masing 

anggota kelompok menuliskan dan melaporkan jawaban secara individu. 

5.3.  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan, berikut adalah 

rekomendasi yang diajukan untuk pengembangan model CA-I lebih lanjut:  

1. Model CA-I dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pada perkuliahan Fisika 

Matematika baik pada Program Studi Pendidikan Fisika maupun Program 

Studi Fisika dalam meningkatkan keterampilan berpikir reflektif mahasiswa. 

2. Untuk lebih meningkatkan keefektifan implemantasi model CA-I dalam 

perkuliahan Fisika Matematika perlu dilakukan penelitian lanjut terkait 

pengembangan bahan ajar Fisika Matematika berbasis situasi yang 

mendukung pembelajaran berbasis SRL. 
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3. Dalam rangka meningkatkan capaian belajar mahasiswa dan memperkuat 

aspek kemampuan analisis, perlu dilakukan penelitian lanjut untuk menggali 

dampak peer teaching terhadap peningkatan capaian belajar mahasiswa. 

4. Untuk lebih memperkuat teori keterlibatan proses berpikir  kritis dan kreatif 

dalam proses berpikir reflektif perlu dilakukan penelitian lanjut terkait peran 

proses berpikir kritis dan kreatif dalam proses berpikir reflektif dengan 

responden yang lebih banyak.  


