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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan  yang dikemukakan pada BAB V ini didasarkan atas inferensi 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun pemaparan kesimpulan mengacu 

kepada rumusan masalah  dan pembahasan yang dikemukakan pada BAB I dan 

BAB IV. Kesimpulan tentang dampak pembelajaran dengan strategi REACT pada 

pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan 

kemampuan berpikir kreatif adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah  

 Kemampuan pemecahan masalah dari mahasiswa bidang bisnis yang 

belajar dengan strategi REACT lebih baik daripada mahasiswa bidang bisnis yang 

belajar secara konvensional. Adapun kemampuan pemecahan masalah dari 

mahasiswa bidang bisnis yang belajar dengan REACT pengelompokan dan 

REACT nonpengelompokan tidak berbeda.  

Pembelajaran dengan strategi REACT menyebabkan kemampuan 

pemecahan masalah dari mahasiswa bidang bisnis yang berkemampuan awal baik 

meningkat lebih baik daripada mahasiswa bidang bisnis yang mempunyai 

kemampuan awal sedang dan rendah. Kemampuan pemecahan masalah dari 

mahasiswa bidang bisnis kelompok sedang dan rendah yang belajar dengan 

strategi REACT tidak berbeda dari yang belajar secara konvensional.  

Pengaruh faktor pembelajaran (REACT pengelompokan, REACT 

nonpengelompokan, dan konvensional) terhadap kemampuan pemecahan masalah 

tidak tergantung pada level kemampuan awal (baik, sedang , dan rendah). Dengan 

kata lain tidak ada interaksi antara faktor pembelajaran dan kemampuan awal 

terhadap kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran dengan strategi REACT 

dan kemampuan awal mahasiswa ternyata berkontribusi cukup besar pada 

kemampuan pemecahan masalah. Kontribusi pembelajaran dengan strategi 
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REACT terhadap kemampuan pemecahan masalah ternyata lebih besar daripada 

kontribusi kemampuan awal.  

2. Kemampuan Berpikir Kritis  

Kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa  bidang bisnis yang belajar 

dengan  strategi REACT lebih baik daripada mahasiswa bidang bisnis yang 

belajar secara konvensional. Adapun kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa 

bidang bisnis yang belajar dengan REACT pengelompokan dan REACT 

nonpengelompokan tidak berbeda. Kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa 

bidang bisnis yang mempunyai kemampuan awal baik, sedang dan rendah yang 

mendapat pembelajaran dengan strategi REACT ternyata tidak berbeda dari yang 

belajar secara konvensional. 

Pengaruh faktor pembelajaran (REACT pengelompokan, REACT 

nonpengelompokan, dan konvensional) terhadap kemampuan berpikir kritis tidak 

tergantung pada level kemampuan awal (baik, sedang, dan rendah). Dengan kata 

lain tidak ada interaksi antara faktor pembelajaran dan kemampuan awal terhadap 

kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran dengan strategi REACT dan 

kemampuan awal mahasiswa ternyata berkontribusi cukup besar pada kemampuan 

berpikir kritis. Kontribusi pembelajaran dengan strategi REACT terhadap 

kemampuan berpikir kritis ternyata lebih besar daripada kontribusi kemampuan 

awal.  

3. Kemampuan Berpikir Kreatif  

Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa bidang bisnis yang belajar dengan 

strategi REACT lebih baik daripada mahasiswa bidang bisnis yang belajar secara 

konvensional. Kemampuan berpikir kreatif dari mahasiswa bidang bisnis yang 

belajar dengan strategi REACT lebih baik daripada mahasiswa bidang bisnis yang 

belajar secara konvensional. Adapun kemampuan  berpikir kreatif dari mahasiswa 

yang belajar dengan strategi REACT pengelompokan dan strategi REACT 

nonpengelompokan tidak berbeda.  

Kemampuan berpikir kreatif dari mahasiswa bidang bisnis yang 

mempunyai kemampuan awal baik, sedang dan rendah dan mendapat 

pembelajaran dengan strategi REACT ternyata lebih baik daripada yang belajar 
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secara konvensional. Perkembangan berpikir kreatif terbaik terjadi pada 

mahasiswa yang mempunyai kemampuan awal baik.  

Pengaruh faktor pembelajaran (REACT pengelompokan, REACT 

nonpengelompokan, dan konvensional) terhadap kemampuan berpikir kreatif 

tergantung pada level kemampuan awal (baik, sedang , dan rendah). Dengan kata 

lain terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dan kemampuan awal terhadap  

kemampuan berpikir kreatif. Mahasiswa bidang bisnis yang mempunyai 

kemampuan awal sedang, kemampuan berpikir kreatif mereka akan lebih 

berkembang jika diberi pembelajaran dengan strategi REACT 

nonpengelompokan. Adapun mahasiswa bidang bisnis yang mempunyai 

kemampuan awal rendah, kemampuan berpikir kreatif mereka akan lebih 

berkembang jika diberi pembelajaran dengan strategi REACT pengelompokan. 

Pembelajaran dengan strategi REACT dan kemampuan awal mahasiswa ternyata 

berkontribusi cukup besar pada kemampuan pemecahan masalah. Kontribusi 

kemampuan awal terhadap kemampuan berpikir kreatif ternyata lebih besar 

daripada kontribusi pembelajaran dengan strategi REACT.  

Sikap mahasiswa bidang bisnis yang belajar dengan strategi REACT 

pengelompokan lebih positif daripada mahasiswa bidang bisnis yang belajar 

dengan  strategi REACT nonpengelompokan.  

B. Implikasi  

  Melalui penelitian ini terungkap bahwa kemampuan pemecahan masalah, 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif dari mahasiswa 

bidang bisnis yang belajar dengan strategi REACT lebih baik daripada mahasiswa 

bidang bisnis yang belajar secara konvensional. Dengan demikian pembelajaran 

matematika dengan strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif dari 

mahasiswa bidang bisnis. Ini berarti pembelajaran matematika dengan strategi 

REACT akan meningkatkan mutu pembelajaran matematika di perguruan tinggi 

bidang bisnis.  

 Mengingat pembelajaran dengan strategi REACT lebih berhasil daripada 

pembelajaran secara konvensional dan teori yang mendasari pembelajaran dengan 
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strategi REACT adalah teori konstruktivisme, maka paradigma pembelajaran 

matematika di perguruan tinggi bidang bisnis perlu bergeser dari konvensional ke 

konstruktivisme. Pergeseran pembelajaran yang diperlukan adalah bergeser dari 

strategi tekstual ke kontekstual, dari individual learning ke cooperative learning 

dan dari pola dosen aktif, mahasiswa: duduk, diam, mencatat dan menghafal ke 

mengembangkan dan membiasakan sistem kolaborasi, menerima pemikiran 

mahasiswa apa pun adanya. 

  Dalam penelitian ini terungkap bahwa mahasiswa bidang bisnis yang 

mempunyai kemampuan awal sedang dan rendah yang belajar dengan stratergi 

REACT ternyata kemampuan mereka dalam hal pemecahan masalah dan berpikir 

kritis kurang berkembang. Namun mahasiswa bidang bisnis yang berkemampuan 

awal baik dan belajar dengan strategi REACT ternyata kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatifnya berkembang optimal. 

Dengan demikian dosen matematika yang mengajar pada program studi bisnis 

perlu memperhatikan kemampuan awal dan perlu memberikan perhatian lebih 

kepada mahasiswa kelompok sedang dan rendah agar kemampuan pemecahan 

masalah dan berpikir kritisnya meningkat. Perhatian lebih itu dapat berupa 

intervensi dengan teknik scaffolding. Scaffolding harus segera ditarik jika 

mahasiswa sudah menunjukkan tanda-tanda dapat berpikir dan bekerja mandiri. 

  Mengingat ada interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal 

terhadap kemampuan berpikir kreatif, maka pembelajaran dengan strategi REACT 

akan memberikan hasil yang optimal bila dosen berhasil mengelompokkan 

mahasiswa atas dasar pengetahuan awal, pengalaman, dan kultur sehomogen 

mungkin. Jadi agar pembelajaran lebih berhasil, dosen kelas REACT perlu 

mengenal pengalaman, budaya, dan pengetahuan mahasiswa sedini mungkin.  

  

C. Saran  

  Saran yang dikemukakan pada sesi ini terbagi atas tiga bagian, yaitu untuk 

pembuat kebijakan, untuk dosen,  dan untuk penelitian berikutnya. 

  Mengacu pada implikasi dan melihat keberhasilan pembelajaran 

matematika dengan strategi REACT dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 
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masalah, kemampuan berpikir kritis,  dan kemampuan berpikir kreatif, maka 

disarankan kepada institusi pendidikan tinggi agar pembelajaran kontekstual 

dengan strategi REACT disebarluaskan atau dilatihkan kepada dosen-dosen 

matematika di perguruan tinggi bidang bisnis.  

  Karena Strategi REACT potensial dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif 

mahasiswa,  maka pembelajaran matematika dengan strategi REACT dapat 

dijadikan pilihan oleh dosen matematika di program studi bisnis. Untuk 

mengajarkan matematika dengan strategi REACT, dosen perlu mengetahui dan 

mempelajari pandangan konstruktivisme tentang pola belajar dan mengajar, bahan 

ajar, strategi mengajar, fungsi dan peran dosen, hubungan dosen dan mahasiswa, 

dan mengevaluasi pembelajaran.  

  Pola belajar dalam pandangan konstruktivisme tidak potongan demi 

potongan menjadi gambar tetapi dari ada kerangka yang selanjutnya ditempeli 

gambar (Zamroni, 2000). Tidak dari pokok bahasan ke sub pokok bahasan 

melainkan dari ada kerangka konseptual yang selanjutnya harus dilengkapi agar 

terbentuk pemahaman yang utuh tentang konsep atau pengetahuan tersebut. 

Paham konstruktivis mengartikan mengajar sebagai partisipasi dengan mahasiswa  

dalam membentuk pengetahuan, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan 

mengadakan justifikasi. Konstruktivisme juga memandang mengajar bukan 

memindahkan pengetahuan dari dosen kemahasiswa, melainkan suatu kegiatan 

yang memungkinkan mahasiswa membangun pengetahuannya.  

  Bahan ajar kelas konstruktivis juga perlu disiapkan secara khusus, 

mungkin oleh tim dosen, karena pembelajaran dengan strategi REACT tidak 

dimulai dari pokok bahasan ke sub pokok bahasan melainkan atas dasar konteks 

atau masalah yang realistik. Bahan ajar perlu diajukan dalam bentuk problem, 

tema dan terintegrasi, tidak tersusun dalam bentuk pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan. Sasarannya adalah pemahaman konsep, hubungan dan keterkaitan antar 

variabel.  

  Tugas dosen dalam pembelajaran adalah merangsang pemikiran, 

menciptakan persoalan yang merangrang berpikir tingkat tinggi, membiarkan 
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mahasiswa mengungkapkan gagasan dan konsepnya serta menguji dan 

mengkritisi konsep mahasiswa. Disamping itu,  dosen  perlu menguasai bahan 

secara luas dan paham materi aplikasi matematika apa saja yang perlu diajarkan 

secara luas agar dapat fleksibel dalam menerima gagasan mahasiswa yang 

bervariasi. 

  Penelitian tentang dampak strategi REACT pada kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif di tingkat 

universitas ini perlu dilanjutkan karena belum diuji dari sisi kompetensi berpikir 

matematis yang lain seperti pemahaman, penalaran, representasi, komunikasi, dan 

disposisi berpikir kritis. Waktu penelitian yang hanya setengah semester dan 

pengukuran kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif 

yang tidak melibatkan sisi afektif dan meta kognitif juga menjadi pertimbangan 

lain untuk melanjutkan penelitian ini. Diharapkan dengan dilanjutkannya 

penelitian ini, maka generalisasi dari hasil penelitian dengan strategi REACT 

menjadi lebih luas.  

  Salah satu kompetensi berpikir matematis yang layak dipertimbangkan 

untuk diteliti dengan menggunakan pembelajaran stratergi REACT adalah 

kemampuan komunikasi dan disposisi berpikir kritis. Kemampuan komunikasi 

layak dipertimbangkan karena pembelajaran matematika di perguruan tinggi 

nonmatematika, matematika dipergunakan sebagai salah satu alat 

mengkomunikasikan ide, konsep ilmu yang dipelajari atau cara memecahkan 

masalah. Jika penelitian ini berhasil, maka mahasiswa akan banyak terbantu dan 

mungkin lancar  mengemukan ide, konsep, dan gagasan yang berkaitan dengan 

bidang ilmu yang dipelajarinya. Selain itu generalisasi hasil penelitian ini menjadi 

lebih luas. Disposisi berpikir kritis juga layak diteliti karena hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sikap mahasiswa yang belajar dengan REACT 

pengelompokan lebih positif daripada yang belajar dengan REACT 

nonpengelompokan namun kita belum tahu apakah setelah mereka meningkat 

kemampuan berpikir kritisnya, mereka itu akan menerapkan, mencintai dan 

membiasakan berpikir kritis.  

  Selain  pembelajaran  dengan  strategi  REACT,  strategi yang dapat diper- 
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gunakan adalah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Strategi Proses, Life Skills 

Education, Authentic Education, Problem-Based Learning (belajar berbasis 

masalah), Cooperative/collaborative Learning (belajar kooperatif), Project Based 

Learning (belajar berbasis proyek), dan Service Based Learning (belajar berbasis 

jasa-layanan), Work Based Learning (belajar berbasis kerja), Inquiry-Based 

Lerning  (Nurhadi, 2002; Sabandar, 2003). Sebagaimana diketahui bahwa 

kesepuluh strategi tersebut berasosiasi dengan srtategi REACT karena sama-sama 

berbasis konstruktivisme.  

 


