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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan seluruh yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

simpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Peningkatan pemahaman matematis (konseptual dan prosedural) lebih tinggi 

dan signifikan pada mahasiswa yang diajar dengan pendekatan investigasi 

matematik dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar melalui pendekatan  

Ekspositori. 

2. Tidak ada pengaruh interaksi antara faktor pembelajaran (investigasi 

matematik dan Ekspositori) dengan kemampuan awal matematik terhadap 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa  

3. Peningkatan kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi (berpikir kritis, 

berpikir kreatif, dan penalaran matematis) lebih tinggi dan signifikan pada 

mahasiswa yang diajar dengan pendekatan investigasi matematik 

dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar melalui pendekatan 

Ekspositori. 

4. Tidak ada pengaruh interaksi antara faktor pembelajaran (investigasi 

matematik dan Ekspositori) dengan kemampuan awal matematik terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi (berpikir kritis, 

berpikir kreatif, dan penalaran matematis) mahasiswa. 

5. Berdasarkan persamaan struktural,  HOT = 1,55*PM, menunjukkan nilai  

pengaruh langsung pemahaman matematis (PM) terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOT) yakni sebesar 1,55  dengan persentase pengaruh 

PM terhadap variasi HOT adalah 71%.   Nilai pengaruh tidak langsung PM 

terhadap kemampuan berpikir kritis sebesar 1,75;  terhadap kemampuan 

berpikir kreatif sebesar 0,73; dan terhadap kemampuan penalaran matematika 

sebesar 1,16.   Nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari 

PM terhadap HOT sekaligus menjadi pengaruh total. Secara umum, 
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Pemahaman Matematis (PM) memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOT) 

6. Berdasarkan persamaan struktural,  PM = 1,55* HOT, menunjukkan nilai  

pengaruh langsung kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOT) terhadap  

pemahaman matematis (PM) yakni sebesar 1,55  dengan persentase pengaruh 

PM terhadap variasi HOT adalah 71%.  Nilai pengaruh tidak langsung HOT 

terhadap pemahaman konseptual sebesar 0,73;  dan terhadap pemahaman 

prosedural sebesar 1,37.  Nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung dari HOT terhadap PM sekaligus menjadi pengaruh total. Secara 

umum, peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOT) memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis 

(PM).  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan temuan dari penelitian ini memberikan implikasi logis yang 

diuraikan sebagai berikut.  

1. Bahwa salah satu implikasi logis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

hasil pembelajaran dengan investigasi matematik dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis pada seluruh subyek dengan berbagai 

kemampuan awal matematika yang dimilikinya. Khususnya pada subyek 

yang berkemampuan awal sedang dan tinggi, peningkatan ini memberikan 

hasil yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan subyek yang diajar 

dengan pendekatan Ekspositori. Rekomendasi penelitian ini adalah agar 

dalam pembelajaran matematika, jenis pendekatan ini (investigasi matematik) 

di pertimbangkan sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran 

matematika untuk siswa dalam pemberlakuan kurikulum nasional sesuai 

dengan tingkat kedalaman materi dan karakteristik siswa.  

2. Bahwa salah satu fokus pendekatan investigasi matematika adalah pada 

tugas-tugas investigasi yang memiliki tingkat kesulitan dalam mencari solusi 

yang “lebih” dibandingkan dengan tigas-tugas rutin.  Konteks ini diakibatkan 

karena bobot tugas-tugas investigasi melibatkan kemampuan subyek 
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penelitian dalam dua hal, yakni kemampuan problem posing dan kemampuan 

problem solving sebagai atribut yang ada dalam suatu investigasi matematika. 

Kondisi ini berimplikasi logis pada kemampuan guru SD dalam 

mempersiapkan diri untuk menerapkan pendekatan ini di kelas dan menuntut 

guru untuk melatih diri dalam menguasai materi-materi yang akan diajarkan. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar dilakukan dilakukan suatu 

kegiatan “pendampingan akademik” pada guru sebagai suatu kegiatan ilmiah 

yang tersistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi. Hal 

ini diperlukan mengingat investigasi matematika merupakan suatu hal yang 

terasa “baru” bagi guru, walaupun hakekatnya sudah sering dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Terlebih jika mendengar penyebutan 

“investigasi matematik”, relatif masih belum lazim, tetapi memberikan 

makna yang cukup dalam, dan jika salah dipahami  akan memberikan 

persepsi negatif bahkan menjadi phobia terhadap matematika.  Sehingga 

diperlukan adanya respon kebijakan dari pemangku kepentingan dan stake 

holder pendidikan lainnya, untuk memberikan “pedampingan akademik”  

melalui proses sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang terkonstruksi 

secara sistematis. 

3. Bahwa investigasi matematika memberikan celah untuk dilakukan penelitian 

lanjutan yaitu pada subyek belajar yang berada di bawah level perguruan 

tinggi, misalnya pada siswa di sekolah. Asumsi yang dibangun dalam 

penelitian ini bahwa investigasi matematika mampu meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

pada level “mahasiswa” dengan segala karakteristiknya, maka asumsi ini 

masih perlu diperluas dan pembuktian secara empiris pada level “siswa” 

dengan segala keterbatasannya. Untuk itu, peneliti merekomendasikan kepada 

untuk dilakukan suatu proses penelitian yang lebih komprehensif dan 

melibatkan “wilayah” yang cukup luas. Berbagai hasil penelitian dan hasil-

hasil yang dicapai siswa dalam event nasional maupun internasional, 

menunjukkan adanya respon yang belum optimal terhadap penguasaan  

konsep matematika.  Peneliti tidak menginginkan seluruh siswa menjadi ahli 
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matematika, tetapi minimal ada “basic” bagi mereka yang perlu dipersiapkan. 

Pada konteks ini, persiapan utama disajikan dalam proses pembelajaran 

dalam upaya menyiapkan mereka untuk menghadapi lapangan kerja yang 

menuntut adanya penguasaan konsep matematika yang memadai. Peluang 

untuk mendapatkan hasil yang diharapkan melalui investigasi matematika 

melalui fitur-fitur yang melekat pada investigasi matematika, yaitu 

investigation activity, investigation task, investigation work atau investigation 

process, menjadi cukup menjanjikan.  

4. Bahwa model struktural yang dibangun dalam penelitian ini adalah model 

yang sederhana karena model tersebut merupakan follow up dari variabel 

yang diteliti berdasarkan pemberian perlakuan, memberikan suatu pengaruh 

yang positif antar variabel laten. Model yang sederhana ini dapat dijadikan 

sebagai “pemicu” untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks 

dengan menggunakan variabel pengukuran yang telah diperkenalkan dalam 

penelitian ini, misalnya pemahaman konseptual dapat melibatkan variabel  

connection knowledge, general principle knowledge, knowledge of principles 

underlying procedures, symbol knowledge, dan domain structure knowledge; 

kemampuan penalaran matematika dapat dilihat dari imitative reasoning dan 

creative mathematical founded reasoning; dan lain sebagainya. Beberapa 

komponen lain yang telah disebutkan dalam penelitian. Dengan demikian, 

peluang untuk lebih mengembangkan model yang kompleks dan mendalam 

dimungkinkan melalui structural equation modeling sebagai salah satu 

rekomendasi penelitian ini, dan penelitian ini sudah menunjukkan bahwa 

pemahaman matematis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi saling 

memberikan respon positif, sebagai pemicu pengembangan model yang lebih 

kompleks.   

 

 

 


