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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian serta 

pembahasan yang telah dilakukan terhadap data-data hasil penelitian sebagaimana 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi 

sebagai berikut. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan literasi siswa yang meperoleh pembelajaran model 

Treffinger tidak lebih tinggi daripada siswa yang meperoleh pembelajaran 

konvensional ditinjau dari keseluruhan siswa. Namun, terdapat effect size 

pembelajaran model Treffinger terhadap peningkatan kemampuan literasi 

matematis adalah sebesar 0,5. Berdasarkan interpretasi, effect size sebesar 0,5 

artinya terdapat pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap 

peningkatan literasi kelas eksperimen dengan klasifikasi sedang. 

2. Peningkatan self-efficacy siswa yang meperoleh pembelajaran model 

Treffinger lebih baik daripada siswa yang meperoleh pembelajaran 

konvensional. Effect size pembelajaran model Treffinger terhadap peningkatan 

self-efficacy adalah sebesar 0,9. Berdasarkan interpretasi, effect size sebesar 

0,9 artinya terdapat pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap 

peningkatan self-efficacy kelas eksperimen dengan klasifikasi tinggi. 

3. Reduksi kecemasan matematik siswa yang meperoleh pembelajaran model 

Treffinger lebih baik daripada siswa yang meperoleh pembelajaran 

konvensional. Effect size pembelajaran model Treffinger terhadap reduksi 

kecemasan matematik adalah sebesar 1,3. Berdasarkan interpretasi, effect size 

sebesar 1,3 artinya terdapat pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap 

peningkatan kemasan kelas eksperimen dengan klasifikasi tinggi.  

4. Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaaran model Treffinger dapat 

meningkatkan kemampuan literasi siswa ditinjau berdasarkan kemampuan 

awal matematis (KAM) siswa tinggi, sedang dan rendah. Bila ditinjau dari 
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kemampuan awal matematis siswa hanya siswa yang berkategori KAM rendah 

yang peningkatannya lebih tinggi secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran model Treffinger tidak 

dapat meningkatan kemampuan literasi siswa ditinjau berdasarkan 

kemampuan awal matematis siswa tinggi, dan sedang. 

5. Terdapat hubungan antara peningkatan self-efficacy dan reduksi kecemasan 

matematika terhadap peningkatan kemampuan literasi. Selain itu dari hasil 

analisis korelasi berganda kontribusi secara simultan self-efficacy dan 

kecemasan matematika terhadap peningkatan kemampuan literasi siswa adalah 

0,784 yang berarti menunjukan pengaruh yang kuat. 

6. Respon siswa terhadap model pembelajaran treffinger lebih positif daripada 

model pembelajaran konvensional. Hal tersebut didapat dari hasil lembar 

observasi yang menilai secara keseluruhan pembelajaran model Treffinger 

membuat siswa lebih aktif dalam bertanya, mengajukan pendapat, membuat 

kesimpulan, atau bahkan membuat contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga pembelajaran terlihat lebih aktif. Begitu juga dengan hasil 

wawancara kepada beberapa siswa mereka menilai secara tersirat 

pembelajaran model Treffinger mampu meningkatkan self-efficacy, dan 

mereduksi kecemasan matematik mereka.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti mengusulkan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran model Treffinger dapat dicoba sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran di kelas karena pembelajaran model Treffinger dapat 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Akan tetapi guru harus 

memperhitungkan secara tepat agar tahapan pada pembelajaran inti (basic 

tool, practice with problem, working with real problem) berjalan tepat waktu 

sehingga pembelajaran berjalan secara efektif dengan cara: membuat ilustrasi 

yang langsung mewakili materi yang akan disajikan kepada siswa pada tahap 

basic tool, terlebih dahulu memberikan petunjuk dalam membuat contoh kasus 

soal pada tahap practice with problem, memberikan soal kompleks yang 

sesuai dengan kemempuan siswa pada tahap working with real problem. 

2. Pembelajaran model Treffinger dapat dicoba sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran di kelas untuk meningkatkan self-efficacy siswa. Akan tetapi 

peran guru pada pembelajaran ini sangat diperlukan untuk membawa suasana 

kelas semakin aktif terlebih pada tahap basic tool dan practice with problem 

karena pada tahap ini guru harus mendorong siswa untuk berpendapat, 

mengajukan pertanyaan, serta memberikan contoh kasus. Setelah suasana 

kelas menjadi aktif guru juga harus menjaga siswa untuk nyaman berpendapat 

karena akan menjadi hal yang merugikan jika siswa berpendapat namun 

mendapat respon yang kurang baik dari guru. Maka dari itu guru harus mampu 

memberikan respon yang baik tanpa membuat siswa tersinggung walaupun 

siswa memberikan pendapat yang keliru. Hal tersebut dimaksudkan agar self-

efficacy siswa selalu terjaga.  

3. Pembelajaran model Treffinger dapat dicoba sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran di kelas untuk mereduksi kecemasan siswa. Akan tetapi yang 

harus guru sadari adalah pada tahap basic tool proses pembelajaran bisa 

berjalan tidak efektif jika guru salah merencanakan proses pembelajaran. 

Seperti terlalu lama mengilustrasikan contoh kasus kehidupan sehari-hari 

sehingga menyebabkan waktu terbuang sehingga siswa kekurangan waktu 

untuk memahami materi inti yang mengakibatkan kecemasan siswa dalam 
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mengerjakan soal-soal yang kompleks. Perencanaan penyajian tahap basic tool 

yang baik pada pembelajaran model Treffinger sangat mempengaruhi 

kecemasan siswa dalam menghadapi soal-soal pada tahap practice with 

problem, dan tahap working with real problem. 

4. Peningkatan kemampuan kemampuan literasi matematis siswa yang  

menggunakan pembelajaran model Treffinger lebih tinggi secara signifikan 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional ditinjau 

berdasarkan KAM rendah. Dari hasil wawancara terlihat bahwa siswa yang 

berkategori kemampuan matematika tinggi dan sedang cenderung lebih 

memilih belajar secara individu karena mereka masih merasa kalau belajar 

berkelompok akan membuat teman-temannya bergantung kepada dirinya 

sehingga semua tugas seakan diserahkan kepada siswa yang berkemampuan 

tinggi dan sedang hal tersebut terjadi pada tahap practice with problem, dan 

tahap working with real problem maka, disini peran guru untuk bisa mengajak 

semua siswa disetiap kategori KAM untuk tidak saling bergantung kepada 

teman sehingga ada tanggung jawab siswa terhadap tugas-tugas yang 

diberikan pada tahap practice with problem, dan tahap working with real 

problem. 

5. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan literasi matematik, 

guru harus melatih siswa untuk dapat merumuskan, mengerjakan, dan 

menafsirkan matematika sehingga menjadi bermakna untuk mengatur proses 

matematika yang menggambarkan apa yang ingin dilakukan untuk 

menghubungkan konteks masalah dengan matematika sehingga dengan 

demikian siswa dapat menyelesaikan masalah secara tepat.  

6. Pada penelitian ini peneliti mengembangkan materi statistika, tidak tertutup 

kemungkinan bagi peneliti lain jika mengeksplorasi materi matematika lain 

yang disesuaikan dengan pembelajaran model Treffinger. Namun, materi juga 

harus dikemas sesuai dengan tahapan pembelajaran model Treffinger seperti 

pada tahap  basic tool harus terdapat ilustrasi materi, pada tahap practice with 

problem harus mendorong siswa dapat membuat contoh kasus, dan pada tahap 

working with real problem harus mampu mengajak siswa menyelesaikan 

kasus kompleks.  


