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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis mahasiswa serta 

kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan penalaran 

matematis, kemampuan berpikir kritis matematis dan kemampuan berpikir 

kreatif matematis pada materi irisan kerucut masih rendah. Hal ini terjadi 

pada mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 

pembelajaran biasa pada ketiga tinjuan jalur masuk PTN serta demografi. 

Pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis pada pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra lebih tinggi dari 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

Pencapaian kemampuan penalaran matematis pada pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya lebih tinggi dari pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra dan pembelajaran biasa. Pencapaian 

kemampuan berpikir kritis matematis pada pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya lebih tinggi dari pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra dan pembelajaran biasa. Pencapaian kemampuan berpikir 

kreatif matematis pada pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra lebih tinggi dari pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 

pembelajaran biasa.  

2. Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan higher-order thinking antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 

pembelajaran biasa. 
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a. Terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan higher-order 

thinking yang siginifikan antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

b. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan higher-order thinking antara mahasiswa pada jalur masuk 

SBMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

c. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan higher-order thinking antara mahasiswa pada jalur masuk 

SNMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

d. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan higher-order thinking antara mahasiswa pada jalur masuk 

mandiri yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

e. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

higher-order thinking antara mahasiswa berdasarkan demografi kota 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

f. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan higher-order thinking antara mahasiswa berdasarkan 

demografi desa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 

dan pembelajaran biasa. 
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g. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra memperoleh peningkatan kemampuan 

higher-order thinking lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

h. Mahasiswa demografi kota yang mendapatkan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra memperoleh 

peningkatan kemampuan higher-order thinking lebih tinggi daripada 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dan pembelajaran biasa. 

3. Interaksi antara pembelajaran dan jalur masuk serta demografi 

a. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan jalur masuk PTN terhadap 

peningkatan kemampuan higher-order thinking mahasiswa. Perbedaan 

rata-rata peningkatan kemampuan higher-order thinking yang siginifikan 

lebih disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena perbedaan jalur 

masuk PTN. 

b. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan demografi terhadap 

peningkatan kemampuan higher-order thinking mahasiswa. Perbedaan 

rata-rata peningkatan kemampuan higher-order thinking yang siginifikan 

lebih disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena perbedaan 

demografi mahasiswa.  

4. Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 

pembelajaran biasa. 

a. Terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang siginifikan antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 
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b. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa pada jalur 

masuk SBMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 

dan pembelajaran biasa. 

c. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa pada jalur 

masuk SNMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 

dan pembelajaran biasa. 

d. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa pada jalur 

masuk mandiri yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 

dan pembelajaran biasa. 

e. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa 

berdasarkan demografi kota yang mendapat pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya, dan pembelajaran biasa. 

f. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa 

berdasarkan demografi desa yang mendapat pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya, dan pembelajaran biasa. 

g. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra memperoleh peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang 
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mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran 

biasa. 

5. Interaksi antara pembelajaran dan jalur masuk serta demografi 

a. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan jalur masuk PTN terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. 

Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang siginifikan lebih disebabkan perbedaan pembelajaran 

bukan karena perbedaan jalur masuk PTN. 

b. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan demografi terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. 

Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang siginifikan lebih disebabkan perbedaan pembelajaran 

bukan karena perbedaan demografi mahasiswa.  

6. Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan penalaran matematis antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran 

biasa. 

a. Terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan penalaran 

matematis yang siginifikan antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

b. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

penalaran matematis antara mahasiswa pada jalur masuk SBMPTN yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

c. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

penalaran matematis antara mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 
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d. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa pada jalur masuk 

mandiri yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran 

biasa. 

e. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa berdasarkan 

demografi kota yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

f. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

penalaran matematis antara mahasiswa berdasarkan demografi desa yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

g. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

memperoleh peningkatan kemampuan penalaran matematis lebih tinggi 

daripada mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra dan pembelajaran biasa. 

h. Mahasiswa jalur masuk SBMPTN yang mendapatkan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya memperoleh peningkatan kemampuan 

penalaran matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra dan 

pembelajaran biasa. 

i. Mahasiswa jalur masuk SNMPTN yang mendapatkan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya memperoleh peningkatan kemampuan 

penalaran matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra dan 

pembelajaran biasa. 
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j. Mahasiswa demografi desa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya memperoleh peningkatan kemampuan penalaran 

matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra dan pembelajaran biasa. 

7. Interaksi antara pembelajaran dan jalur masuk serta demografi 

a. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan jalur masuk PTN terhadap 

peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa. Perbedaan rata-

rata peningkatan kemampuan penalaran matematis yang siginifikan lebih 

disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena perbedaan jalur masuk 

PTN. 

b. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan demografi terhadap 

peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa. Perbedaan rata-

rata peningkatan kemampuan penalaran matematis yang siginifikan lebih 

disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena perbedaan demografi 

mahasiswa.  

8. Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran 

biasa. 

a. Tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis yang siginifikan antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

b. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa pada jalur masuk 

SBMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 



750 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa pada jalur masuk 

SNMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

d. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa pada jalur masuk 

mandiri yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran 

biasa. 

e. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa berdasarkan 

demografi kota yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

f. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa berdasarkan 

demografi desa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

9. Interaksi antara pembelajaran dan jalur masuk serta demografi 

a. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan jalur masuk PTN terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa. Perbedaan 

rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis yang 

siginifikan lebih disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena 

perbedaan jalur masuk PTN. 

b. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan demografi terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa. Perbedaan 

rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis yang 
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siginifikan lebih disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena 

perbedaan demografi mahasiswa.  

10. Perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran 

biasa. 

a. Terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang siginifikan antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

b. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis antara mahasiswa pada jalur masuk 

SBMPTN yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

c. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis antara mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran 

biasa. 

d. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis antara mahasiswa pada jalur masuk 

mandiri yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran 

biasa. 

e. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis antara mahasiswa berdasarkan demografi kota 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
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GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran 

biasa. 

f. Terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis antara mahasiswa berdasarkan demografi desa 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran 

biasa. 

g. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra memperoleh peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

h. Mahasiswa jalur masuk SNMPTN yang mendapatkan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra memperoleh peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis lebih tinggi daripada mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 

pembelajaran biasa. 

i. Mahasiswa jalur masuk mandiri yang mendapatkan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra memperoleh peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis lebih tinggi daripada mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 

pembelajaran biasa 

j. Mahasiswa demografi kota yang mendapatkan pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra memperoleh peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

k. Mahasiswa demografi kota yang mendapatkan pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra memperoleh peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis lebih tinggi daripada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 



753 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

11. Interaksi antara pembelajaran dan jalur masuk serta demografi 

c. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan jalur masuk PTN terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa. Perbedaan 

rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

siginifikan lebih disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena 

perbedaan jalur masuk PTN. 

d. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan demografi terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa. Perbedaan 

rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

siginifikan lebih disebabkan perbedaan pembelajaran bukan karena 

perbedaan demografi mahasiswa.  

12. Perbedaan rata-rata peningkatan self-regulated learning antara mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

a. Tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan self-regulated learning 

yang siginifikan antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

b. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan self-

regulated learning antara mahasiswa pada jalur masuk SBMPTN yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

c. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan self-

regulated learning antara mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

d. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan self-

regulated learning antara mahasiswa pada jalur masuk mandiri yang 
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mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

e. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan self-

regulated learning antara mahasiswa berdasarkan demografi kota yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

f. Tidak terdapat perbedaan yang siginifikan rata-rata peningkatan self-

regulated learning antara mahasiswa berdasarkan demografi desa yang 

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa. 

13. Interaksi antara pembelajaran dan jalur masuk serta demografi 

a. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan jalur masuk PTN terhadap 

peningkatan self-regulated learning mahasiswa.  

b. Tidak ada interaksi faktor pembelajaran dan demografi terhadap 

peningkatan self-regulated learning mahasiswa.  

14. Rumusan teoritik empirik pengembangan kemampuan higher-order thinking 

mahasiswa pendidikan matematika adalah pengembangan kemampuan 

higher-order thinking tidak hanya bisa dicapai dengan strategi pembelajaran 

di kelas melainkan sebuah desain konseptual yang komprehensif yang 

melibatkan unsur pribadi mahasiswa, orang tua, lingkungan dan pembelajaran 

di kelas. Strategi pengembangan kemampuan higher-order thinking meliputi, 

membangun motivasi dan keyakinan, pembelajaran kontekstual (berbasis 

budaya), bertanya saintifik, diksusi kelompok, latihan soal tipe higher-order 

thinking, belajar memodifikasi soal, dan budaya berdiskusi dalam keluarga 

dan komunitas.  

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, diketahui bahwa baik pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra maupun pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya memiliki efek yang baik untuk meningkatkan kemampuan 
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higher-order thinking serta aspek-aspek kemampuan higher-order thinking yakni 

kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan penalaran matematis, 

kemampuan berpikir kritis matematis dan kemampuan berpikir kreatif matematis. 

Dalam tinjauan jalur masuk PTN dan demografi, tidak ada interaksi pembelajaran 

dengan tinjauan tersebut. Beberapa implikasi penelitian ini: 

1. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra maupun 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dapat menjadi rujukan 

pembelajaran geometri analitik bidang dan ruang untuk mahasiswa tahun 

pertama di universitas untuk meningkatkan kemampuan higher-order thinking 

serta aspek-aspek kemampuan higher-order thinking. 

2. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra maupun 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dapat diterapkan pada ketiga 

tinjauan jalur masuk dan demografi untuk meningkatkan kemampuan higher-

order thinking serta aspek-aspek kemampuan higher-order thinking yakni 

kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan penalaran 

matematis, kemampuan berpikir kritis matematis dan kemampuan berpikir 

kreatif matematis.  

3. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis dapat menggunakan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra dibandingkan pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

4. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis dapat menggunakan 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra dibandingkan 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

5. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dapat 

menggunakan pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra 

atau pembelajaran kontekstual berbasis budaya dibandingkan pembelajaran 

biasa. 
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6. Untuk meningkatkan self-regulated learning mahasiswa dapat menggunakan 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra atau 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dibandingkan pembelajaran biasa. 

7. Mahasiswa semakin mengenal budaya mereka, memahami keterkaitan 

matematika dengan budaya sehingga diharapkan dapat menjadi masukan yang 

baik untuk melestarikan dan mengintegrasikannya dalam kegiatan 

pembelajaran kelak.  

C. Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian ini adalah:  

1. Mahasiswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang mengintegrasikan 

budaya. Beberapa bahkan belum pernah mendengar aspek budaya yang 

ditampilkan. Adanya kebingungan dari mahasiswa dalam istilah-istilah 

budaya yang sedikit banyak menghambat mereka dalam kegiatan 

memecahkan masalah. Banyak waktu yang digunakan untuk membaca tema 

budaya yang ada. 

2. Mahasiswa tidak terbiasa dengan jenis soal pemecahan masalah matematis, 

penalaran matematis, berpikir kritis matematis dan kreatif terlebih ditampilkan 

dengan pengantar budaya. Mahasiswa harus banyak meluangkan waktu untuk 

membaca pengantar budaya yang ada hingga pada masalah yang diajukan. 

3. Aspek budaya yang ditampilkan belum lengkap sesuai dengan yang ada dalam 

budaya masyarakat NTT, perlu eksplorasi lebih banyak untuk diintegrasikan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

D. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan beberapa hal: 

1. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra maupun 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dapat menjadi rujukan 

pembelajaran untuk mahasiswa tahun pertama di universitas. 

2. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra dan 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dapat direkomendasikan untuk 
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meningkatkan kemampuan higher-order thinking mahasiswa pada materi 

lainnya. 

3. Perlu eksplorasi aspek budaya yang lebih banyak/lengkap sesuai dengan yang 

ada dalam budaya masyarakat NTT untuk diintegrasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

4. Eksplorasi dan integrasi budaya dalam kegiatan pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra maupun pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya perlu juga dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran di 

tingkat sekolah menengah dan dasar. 

5. Perlu dikembangkan bahan ajar matematika dengan konteks budaya lokal 

sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus pengenalan aspek 

budaya dalam kaitannya dengan materi matematika yang diajarkan. 

6. Pengembangan kemampuan higher-order thinking mahasiswa tingkat pertama 

pendidikan matematika perlu kerjasama atau kolaborasi yang baik antara 

pribadi, orang tua, dan dosen sesuai dengan strategi pengembangan 

kemampuan higher-order thinking yang ada. 

7. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk membuktikan keterkaitan antara 

setiap kategori baik secara parsial maupun simultan yang dirumuskan dalam 

model konseptual proposisi. 

 

 

 

 

 

 

 


