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Abstrak— Pengembangan strategi pembelajaran Analisis Real harus terus dilakukan 

mengingat banyaknya miskonsepsi, masalah dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

pada saat mengambil mata kuliah tersebut. Dari hasil analisa kuesioner dan hasil 

observasi kelas yang telah dilakukan selama mengampu Analisis Real diperoleh 

bahwa kemampuan mahasiswa terhadap materi prasyarat yang kurang optimal, 

motivasi belajar yang rendah dan rasa kurang percayaan diri mahasiswa dalam 

mempelajari materi adalah tiga masalah utama yang harus diselesaikan. Hal ini 

menunjukkan self-efficacy yang dimiliki mahasiswa dalam pembelajaran Analisis 

Real cenderung rendah dan berpengaruh pada kurangnya kemampuan komunikasi 

matematika. Melihat kenyataan tersebut pada penelitian ini akan dikaji apakah strategi 

pembelajaran Analisis Real dengan menggunakan bahan ajar bermuatan peta pikiran 

dapat meningkatkan self-efficacy mahasiswa. Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini berupa lembar pengamatan self-efficacy dan aktivitas siswa, perangkat 

tes dan kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket, 

metode observasi dan metode tes. Indikasi siswa yang telah mengalami peningkatan 

pada self-efficacy adalah munculnya kepercayaan pada dirinya terlihat pada berani 

mengeluarkan pendapat, mandiri dalam penyelesaian tugas, berani menjelaskan 

kepada teman yang mengalami kesulitan dan meningkatnya kemampuan merancang 

kembali peta pikiran dari bahasan yang sedang dipelajari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran Analisis Real dengan menggunakan bahan 

ajar bermuatan peta pikiran dapat meningkatkan self-efficacy mahasiswa.  

Kata kunci: analisis real, miskonsepsi, peta pikiran, self-efficacy 

I. PENDAHULUAN 

Analisis Real merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil jurusan matematika atau 
pendidikan matematika, yang dalam proses pembelajarannya seringkali mengalami masalah. Mayoritas 
mahasiswa menyatakan kesulitan dalam memahami materi yang tersaji pada mata kuliah ini. Konsep dan 
definisi yang bersifat abstrak dan materi yang penuh pembuktian membuat Analisis Real terkesan makin 
menakutkan. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan terkait pembelajaran Analisis Real diperoleh 
bahwa terdapat hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara kemampuan prasyarat (Matematika 
Dasar atau Kalkulus dan Logika Matematika) dengan kemampuan penalaran matematis mahasiswa dalam 
mata kuliah Analisis Real yang artinya semakin rendah tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep 
dasar matematika dan logika matematika maka daya tangkap pada pembelajaran Analisis Real akan 
semakin lemah [1].  Berdasarkan hasil analisis miskonsepsi mahasiswa terhadap mata kuliah Analisis Real 
ternyata masih terjadi miskonsepsi yang cukup tinggi dari mahasiswa untuk pemahaman mata kuliah ini 
[2]. Perubahan konsep berpikir dari hal yang bersifat konkret (hitungan) ke bentuk abstrak pada mahasiswa 
ternyata lebih ditekankan pada hafalan dan bukan pengertian atau pemahaman. Kondisi inilah yang 
menjadi penyebab utama kegagalan mereka dalam melakukan proses pembuktian.  

Dari hasil kuesioner dan hasil observasi kelas yang telah dilakukan selama mengampu mata kuliah 

Analisis Real diperoleh bahwa selain kemampuan mahasiswa terhadap materi prasyarat yang kurang 

optimal dan motivasi belajar yang rendah, ternyata ada satu faktor lagi yang menyebabkan rendahnya 

hasil belajar mahasiswa yaitu rasa kurang percayaan diri mahasiswa dalam mempelajari materi. Beberapa 

mahasiswa mengutarakan bahwa pada saat melakukan pembuktian atau menjawab soal, mereka sering 

bingung dan masih ragu akan kebenaran jawaban mereka. Hal ini berdampak pada menurunnya keinginan 

mempelajari Analisis Real secara mandiri. Kenyataan ini menunjukkan self-efficacy yang dimiliki 

mahasiswa dalam pembelajaran Analisis Real cenderung rendah sehingga berpengaruh pada kurangnya 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematika. Secara umum self-efficacy adalah belief atau 

keyakinan seseorang bahwa ia dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil (outcomes) yang positif. 

Untuk meningkatkan self-efficacy diantaranya dapat ditempuh dengan cara: mengajarkan mahasiswa 
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suatu strategi khusus sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk fokus pada tugas dan tujuan 

pembelajaran yang dilakukan [3]. Terkait dengan matematika, [4] mengatakan bahwa belief (keyakinan) 

matematik adalah kondisi struktur kognitif seseorang yang berkenaan dengan pandangannya terhadap 

kemampuan diri, objek matematika, proses pembelajaran matematika, dan kegunaan materi matematika 

yang dipelajarinya.  

Mengacu pada paparan tersebut maka sangat perlu dilakukan pengembangan strategi pembelajaran 

Analisis Real untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus dapat memunculkan dan 

meningkatkan self-efficacy mahasiswa. Adapun strategi pembelajaran yang dikembangkan pada 

penelitian ini adalah pembelajaran Analisis Real dengan menggunakan bahan ajar bermuatan peta pikiran 

(mind map). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pembelajaran Analisis Real 

dengan menggunakan bahan ajar bermuatan peta pikiran dapat meningkatkan self-efficacy mahasiswa. 

Model pembelajaran bermuatan peta pikiran dipilih disini karena model ini mempunyai beberapa 

keunggulan diantaranya membuat mahasiswa lebih mampu berkonsentrasi (fokus) pada materi yang 

hadapi, pada saat bersamaan dapat melihat gambaran dan hubungan sekaligus detail keseluruhan materi 

sehingga mampu memperkuat daya ingat [5]. Dengan model pembelajaran bermuatan peta pikiran 

diharapkan dapat memberikan jalan bagi mahasiswa untuk lebih mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya sehingga mendorong mahasiswa untuk lebih termotivasi dalam belajar mandiri, lebih kreatif 

dalam menyelesaiakan masalah pembuktian, lebih percaya diri, serta dapat mendorong berkembangnya 

self-efficacy matematis yang dimiliki mahasiswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan rancangan  nonequivalent 

control group design dan data hasil tindakan kelas dianalisis menggunakan uji U-Man Whitney dan uji – t.  

Perlakuan dikenakan kepada 64 orang mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Udayana yang 

mengambil mata kuliah Analisis Real, terbagi ke dalam dua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) 

yang masing-masing kelas terdiri dari 32 orang mahasiswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah soal tes hasil belajar, lembar angket respon mahasiswa dan lembar angket skala selft-efficacy 

matematis mahasiswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket dan metode tes. 

Metode angket digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian siswa dalam belajar analisis real, 

sedangkan metode tes digunakan untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah 

analisis real. Data kuantitatif didapat dari hasil penilaian jawaban mahasiswa, hasil angket skala self-

efficacy matematis mahasiswa dan hasil angket respon mahasiswa. Sedangkan data kualitatif didapat dari 

hasil observasi terhadap aktivitas pembelajaran di kelas, dan data hasil wawancara dengan mahasiswa.  

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya tahap persiapan, tahap tindakan kelas, dan 

tahap akhir meliputi evaluasi dan pengolahan data. Pada tahap persiapan dilakukan beberapa hal 

diantaranya pembuatan bahan ajar, perangkat pembelajaran, instrumen penelitian dan tindakan kelas 

meliputi tes dan angket, serta menentukan kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol sebaga sampel 

dari penelitian yang dilakukan. Tahap pelaksanaan tindakan kelas diawali dengan memberikan pretest 

terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat kemampuan awal mahasiswa pada kelas-kelas 

tersebut. Selanjutnya memberikan perlakuan tindakan kelas pada masing-masing kelas, dimana kelas 

eksperimen mendapat pembelajaran dengan strategi pembelajaran Analisis Real dengan menggunakan 

bahan ajar bermuatan peta pikiran, sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran strategi pembelajaran 

Analisis Real dengan menggunakan metode konvensional. Setelah dilakuan pembelajaran, masing-masing 

kelas kemudian diberikan post test yang sama pada setiap akhir bab yang diberikan.  

Data-data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan bantuan program SPSS 20.0 for Windows. 

Kajian data secara deskriptif dilakukan untuk melengkapi data kuantitatif dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Secara inferensia data hasil penelitian akan diuji dengan Uji U-Man Whitney , uji – t, dan uji 

ANOVA dua jalur. Adapun indikasi mahasiswa yang telah mengalami peningkatan pada self-efficacy 

adalah munculnya kepercayaan pada dirinya yang terlihat pada munculnya keberanian dalam 

mengeluarkan pendapat sesuai dengan materi yang dihadapi, mandiri dalam penyelesaian tugas, berani 

menjelaskan kepada teman yang mengalami kesulitan. Indikasi ini merupakan aktivitas mahasiswa yang 

dapat diamati langsung secara nyata pada saat proses belajar mengajar di kelas. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian diawali dengan upaya pengembangan buku teks Analisis Real bermuatan peta pikiran yang 

nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar di kelas eksperimen. Analisa pendahuluan dilakukan dengan 

cara menganalisis buku teks dan bahan ajar yang sudah ada (baik berbahasa Inggris maupun berbahasa 

Indonesia). Hal ini bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana kelebihan dan kekurangan yang terdapat 
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dalam bahan ajar masing-masing sehingga menjadi pertimbangan dalam membentuk bahan ajar yang 

baru. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan (need assessment) dengan cara mengeksplorasi persepsi 

dan harapan mahasiswa terhadap buku teks Analisis Real bermuatan peta pikiran, serta eksplorasi data 

tentang miskonsepsi  mahasiswa. Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan mahasiswa yang sudah 

pernah mengambil mata kuliah Analisis Real terkait harapan mereka terhadap pembelajaran yang lebih 

menarik. Gambar 1. berikut adalah salah satu contoh penyajian bahan ajar berbasis peta pikiran. 

 

GAMBAR 1. CONTOH BAHAN AJAR ANALISISREAL BERMUATAN PETA PIKIRAN (MATERI BILANGAN REAL) 

Selain itu beberapa instrument penelitian juga dipersiapkan dalam penelitian diantaranya berupa 
pedoman observasi dan pedoman wawancara,  chek list, angket, dan tes yang akan dipergunakan pada 
tindakan kelas. Pada penelitian ini akan dilakukan tatap muka sebanyak 8 kali. Sebelum memulai tindakan 
kelas dilakukan tes awal untuk menentukan kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol sebaga sampel 
dari penelitian yang dilakukan. Tahap pelaksanaan tindakan kelas diawali dengan memberikan pretest 
terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat kemampuan awal mahasiswa pada kelas-kelas 
tersebut. Dengan menggunakan bahan yang telah dipersiapkan kemudian dilakukan uji coba lapangan 
(PTK). Perlakuan tindakan kelas pada masing-masing kelas diberikan dengan aturan sebagai berikut: kelas 
eksperimen mendapat pembelajaran dengan strategi pembelajaran Analisis Real menggunakan bahan ajar 
bermuatan peta pikiran, sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran 
Analisis Real menggunakan metode konvensional. Pada saat proses pembelajaran di kelas eksperimen, 
mahasiswa juga diwajibkan menggambarkan kembali hasil belajar mereka dalam bentuk peta pikiran pada 
lembar kerja yang telah disediakan pada setiap bab dan sub bab yang ada. Tes evaluasi pembelajaran 
dilakukan sebanyak empat kali pada tatap muka ke dua, ke empat, ke enam dan ke delapan. Pada saat 
proses pemberian materi, dilakukan pula observasi terhadap proses pembelajaran dan kajian terkait self-
efficacy matematika mahasiswa. Pada Gambar 2. diberikan contoh hasil penyajian kembali materi yang 
telah diajarkan dalam bentuk peta pikiran oleh mahasiswa pada kelas eksperimen. 

 

GAMBAR 2. CONTOH PETA PIKIRAN HASIL KREASI MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN  
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Ada beberapa fakta menarik terjadi pada pembelajaran di kelas eksperimen. Terjadi korelasi antara 

kelengkapan materi yang tertuang pada peta pikiran yang dibangun kembali secara individu oleh masing-

masing mahasiswa terhadap hasil evaluasi pembelajaran. Semakin lengkap seorang mahasiswa dapat 

membangun kembali materi yang sudah dipelajarinya ke dalam peta pikiran maka hasil evaluasi 

pembelajaranya semakin tinggi. Selain itu dari data hasil evaluasi belajar mahasiswa pada kedua kelas 

yang telah diberi perlakuan diperoleh hasil analisis data seperti yang tersaji pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

TABEL 1. ANALISIS DATA STATISTIK DESKRIPTIF HASIL EVALUASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH ANALISIS REAL 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
NK1 70,63 32 15,593 2,756 

NE1 77,19 32 13,616 2,407 

Pair 2 
NK2 58,47 32 16,806 2,971 

NE2 72,97 32 13,788 2,437 

Pair 3 
NK3 71,25 32 8,231 1,455 
NE3 77,19 32 11,705 2,069 

Pair 4 
NK4 67,19 32 9,240 1,633 

NE4 80,31 32 10,075 1,781 

Dari Tabel 1. dapat dianalisa bahwa setiap bab nilai test hasil evaluasi belajar mahasiswa pada kelas 

eksperimen yaitu kelas yang menggunakan bahan ajar Analisis Real yang bermuatan peta pikiran 

memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan hasil belajar pada kelas kontrol. Hal ini memberi 

informasi bahwa penggunaan penggunaan bahan ajar Analisis Real yang bermuatan peta pikiran dalam 

pembelajaran memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pembelajaran yang dilakukan dengan bahan 

ajar konvensional. Sedangkan untuk lebih menegaskan apakah rata-rata kemampuan mahasiswa dengan 

pembelajaran Analisis Real menggunakan bahan ajar yang bermuatan peta pikiran lebih tinggi daripada 

rata-rata kemampuan mahasiswa dengan model pembelajaran konvensional, maka dilakukan uji 

perbedaan dua rata-rata pihak kanan yaitu dengan hipotesis          yang berarti rata-rata 

kemampuan mahasiswa pada kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

mahasiswa pada kelas konvensional dan hipotesis          yang berarti rata-rata kemampuan 

mahasiswa pada kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan mahasiswa pada kelas konvensional. 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi        diperoleh hasil uji dua rata-rata seperti Tabel 2 

berikut. 

TABEL 2. ANALISIS DATA STATISTIK DESKRIPTIF HASIL EVALUASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH ANALISIS REAL 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 NK1 - NE1 -6,563 14,393 2,544 -11,752 -1,373 -2,579 31 ,015 
Pair 2 NK2 - NE2 -14,500 15,552 2,749 -20,107 -8,893 -5,274 31 ,000 

Pair 3 NK3 - NE3 -5,938 14,337 2,534 -11,106 -,769 -2,343 31 ,026 

Pair 4 NK4 - NE4 -13,125 14,410 2,547 -18,321 -7,929 -5,152 31 ,000 

 
Kriteria pengujiannnya adalah terima     apabila nilai signifikansi (sig.) lebih dari       . Dari Tabel 
2. terlihat bahwa nilai signifikansi (sig.) pasangan nilai pada bab I sebesar 0,015 kurang dari  =0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (  ) ditolak dan hipotesis alternanif (  ) diterima. Berarti rata-
rata kemampuan mahasiswa pada kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan mahasiswa pada kelas 
konvensional. Sedangkan nilai signifikansi (sig.) pasangan nilai pada bab II, III dan IV yang masing-
masing bernilai sebesar 0,00; 0,026; dan 0,00 juga memiliki nilai signifikansi (sig.) yang kurang dari 
        sehingga dan (  ) ditolak dan hipotesis alternanif (  ) diterima. Dengan demikian diperoleh 
bahwa rata-rata kemampuan mahasiswa dengan pembelajaran Analisis Real menggunakan bahan ajar 
yang bermuatan peta pikiran lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan mahasiswa dengan model 
pembelajaran konvensional untuk setiap bab yang diberikan. Selain itu berdasarkan hasil tabulasi angket 
terkait ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran Analisis Real menggunakan bahan ajar bermuatan 
peta pikiran diperoleh bahwa mahasiswa memberikan respon positif dan lebih termotivasi dibandingkan 
dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional. Lebih lanjut data tentang self-efficacy 
siswa diperoleh melalui angket yang diberikan pada akhir perlakuan pada kedua kelas.  
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Angket yang disusun sebagai instrumen pengukuran self-efficacy mengacu pada tiga dimensi yaitu yaitu 
magnitude, strength, dan generality. Dimensi magnitude berhubungan dengan tingkat kesulitan yang 
diyakini oleh individu untuk dapat diselesaikan. Dimensi strength berhubungan dengan tingkat kekuatan 
atau kelemahan keyakinan individu tentang kompetensi yang dipersepsinya. Sedangkan dimensi generally 
menunjukan apakah keyakinan efficacy akan berlangsung dalam domain tertentu atau berlaku dalam 
berbagai macam aktivitas dan situasi [6]. Pengukuran self-efficacy seseorang sangatlah penting mengingat 
seseorang yang memiliki self-efficacy yang kuat dalam kompetensi akan mampu bertahan walau berada 
dalam kondisi yang sulit. Dari data yang diperoleh hasil pengisian angket kemudian dilakukan tabulasi 
data. Untuk melihat perbedaan self-efficacy mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol baik secara 
total maupun masing-masing dimensinya, dilakukan uji statistik non parametrik yaitu uji Mann-Whitney 
yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut; 

TABEL 3. HASIL ANALISIS DATA DENGAN UJI MANN-WHITNEY TERHADAP DATA TERKAIT SELF-EFFICACY MAHASISWA 
Ranks 

 KELAS N Mean Rank Sum of Ranks 

TOTAL NILAI SE 

KONTROL 32 21,42 685,50 

EKSPERIMEN 32 43,58 1394,50 

Total 64   

NILAI MG 
KONTROL 32 23,92 765,50 
EKSPERIMEN 32 41,08 1314,50 
Total 64   

NILAI ST 
KONTROL 32 25,30 809,50 
EKSPERIMEN 32 39,70 1270,50 
Total 64   

NILAI GE 

KONTROL 32 25,61 819,50 

EKSPERIMEN 32 39,39 1260,50 

Total 64   

 
Test Statisticsa 

 TOTAL NILAI SE NILAI MG NILAI ST NILAI GE 

Mann-Whitney U 157,500 237,500 281,500 291,500 
Wilcoxon W 685,500 765,500 809,500 819,500 
Z -4,764 -3,713 -3,112 -2,972 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,003 

a. Grouping Variable: KELAS 
 

Uji statistik non parametrik yaitu uji Mann-Whitne menggunakan analisis dengan hipotesis    yang 
menyatakan bahwa kedua sampel identik artinya data kemampuan self-efficacy mahasiswa yang 
memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran tidak berbeda secara 
signifikan dengan data sampel yang tidak memperoleh memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan 
bahan ajar bermuatan peta pikiran. Sedangkan    mengindikasikan kedua sampel tidak identik (data 
kemampuan self-efficacy mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar 
bermuatan peta pikiran berbeda secara signifikan dengan data sampel yang tidak memperoleh 
memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran). Dasar Pengambilan 
dilakukan dengan aturan terima    apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan tolak    apabila nilai 
signifikansi lebih dari 0,05.  

Nilai signifikansi dari Tabel 3. dapat dilihat pada kolom Sig/Asymptotic significance dua sisi. 
Dengan demikian diperoleh bahwa:  
1. Untuk kemampuan self-efficacy terkait dimensi magnitude mahasiswa diperoleh nilai Sig/Asymptotic 

significance dua sisi yang nilai probabilitasnya sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian berdasarkan 
ketentuan maka    ditolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan self-efficacy terkait 
dimensi magnitude mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar 
bermuatan peta pikiran berbeda secara signifikan dengan mahasiswa yang tidak memperoleh 
pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran. 

2. Untuk kemampuan self-efficacy terkait dimensi strength mahasiswa diperoleh nilai Sig/Asymptotic 
significance dua sisi yang nilai probabilitasnya sebesar 0,002<0,05. Dengan demikian berdasarkan 
ketentuan maka    ditolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan self-efficacy terkait 
dimensi strength mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar 
bermuatan peta pikiran berbeda secara signifikan dengan mahasiswa yang tidak memperoleh 
pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran. 
 

3. Untuk kemampuan self-efficacy terkait dimensi generality mahasiswa diperoleh nilai Sig/Asymptotic 
significance dua sisi yang nilai probabilitasnya sebesar 0,003<0,05. Dengan demikian berdasarkan 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

1072 

 

ketentuan maka    ditolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan self-efficacy terkait 
dimensi generality mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar 
bermuatan peta pikiran berbeda secara signifikan dengan mahasiswa yang tidak memperoleh 
pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran. 

4. Sedangkan dari gabungan hasil dimensi yang menyusun kemampuan self-efficacy diperoleh bahwa 
nilai Sig/Asymptotic significance dua sisi sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian berdasarkan 
ketentuan maka    ditolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari gabungan data semua dimensi 
yang menyusun kemampuan self-efficacy mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Analisis Real 
dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran berbeda secara signifikan dengan mahasiswa yang tidak 
memperoleh pembelajaran Analisis Real dengan bahan ajar bermuatan peta pikiran. 

Hasil ini ternyata sejalan dengan kondisi pembelajaran di kelas. Dari informasi yang didapat dari lembar 
observasi diperoleh bahwa mahasiswa pada kelas eksperimen terkesan lebih aktif dibandingkan 
mahasiswa pada kelas konvensional. Mahasiswa pada kelaseksperimen lebih percaya diri dan lebih berani 
dalam  menjawab latihan yang diberikan serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan materi yang 
dihadapi, lebih mandiri dalam penyelesaian tugas, dan lebih berani menjelaskan kepada teman yang 
mengalami kesulitan. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan pada peningkatan self-efficacy matematis antara mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 
dengan menggunakan bahan ajar bermuatan peta pikiran dengan mahasiswa yang memperoleh 
pembelajaran konvensional. Hal lain terkait hubungan penggunaan bahan ajar Analisis Real bermuatan 
peta pikiran dengan peningkatan self-efficacy matematis mahasiswa juga ter-record pada observasi 
pembelajaran pada kelas eksperimen. Mahasiswa yang memiliki self-efficacy matematis tinggi ternyata 
juga memiliki motivasi belajar secara individu yang lebih dari mahasiswa yang memiliki self-efficacy 
yang lebih rendah. Mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi ternyata berindikasi menghasilkan 
gambaran peta pikiran yang lebih lengkap, lebih lues dan lebih menarik, yang tentunya  juga berdampak 
pada hasil evaluasi pembelajaran yang lebih memuaskan. Sebaliknya dengan menggunakan konsep 
pemetaan pikiran dalam pembelajaran Analisis Real, ternyata juga mampu meningkatkan self-efficacy 
mahasiswa. Hal ini tercermin dari kondisi kelas yang bertambah aktif dan ‘rame’ seiring dengan 
bertambahnya jumlah jam pelajaran yang telah dilaksanakan. 

IV. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran Analisis 
real dengan menggunakan bahan ajar bermuatan peta pikiran memiliki keunggulan komparatif dibanding 
dengan pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat dari rata-rata kemampuan mahasiswa dengan 
pembelajaran Analisis Real menggunakan bahan ajar yang bermuatan peta pikiran lebih tinggi daripada 
rata-rata kemampuan mahasiswa dengan model pembelajaran konvensional. Peningkatan self-efficacy 
matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Analisis Real menggunakan bahan ajar yang 
bermuatan peta pikiran lebih baik dari pada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvesional. 
Selain itu ditemukan adanya indikasi bahwa mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi ternyata 
menghasilkan peta pikiran yang lebih lengkap dan tentunya berdampak pada hasil evaluasi pembelajaran 
yang lebih memuaskan. Sebaliknya dengan menggunakan konsep pemetaan pikiran dalam pembelajaran 
Analisis Real, ternyata juga mampu meningkatkan self-efficacy mahasiswa.  
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