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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan yangtelah diuraikan pada BAB IV, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1.1. Learning obstacles yang ditemukan pada topik persamaan kuadrat ada empat jenis 

yaitu pertama, kesulitan mengoneksikan materi matematika lainnya dengan 

persamaan kuadrat sehingga kesulitan untuk memahami permasalahan yang 

diberikan; kedua, kesulitan memodelkan masalah ke bentuk aljabar sehingga 

penyelesaian masalah menggunakan cara selain persamaan kuadrat; ketiga, 

kesulitan untuk mengoperasikan bentuk aljabar sehingga persamaan kuadrat yang 

terbentuk tidak tepat; keempat, kesulitan menentukan penyelesaian suatu 

persamaan kuadrat. 

1.2. Bentuk desain didaktis awal disusun berdasarkan analisis learning trajectory dan 

mempertimbangkan learning obstacles yang perlu diantisipasi. Desain didaktis 

yang dibuat adalah desain untuk empat pertemuan dimulai dari pendalaman faktor 

nol lalu berlanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi 

dan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Setiap pertemuannya memiliki 

beberapa tugas instruksional berbentuk masalah kontekstual dan disajikan dengan 

lembar kerja. Desain didaktis awal dapat dilihat pada lampiran A.1. 

1.3. Hasil implementasi desain didaktis topik persamaan kuadrat di kedua sekolah 

adalah bahwa siswa sangat tertarik melaksanakan pembelajaran faktor nol dan 

dapat menggunakannya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Namun sampai 

pertemuan terakhir, siswa pada implementasi kedua masih memiliki kesulitan 

dalam memodelkan masalah ke bentuk aljabar dan dalam melakukan operasi 

aljabar. Kondisi ini sulit diatasi peneliti. Kesulitan lainnya adalah saat 

memfaktorkan bentuk aljabar. Kesulitan ini dapat diantisipasi dengan mengulas 

kembali materi faktorisasi. jadi desain ini mampu mengantisipasi learning 

obstacles siswa pada topik persamaan kuadrat meskipun belum menyeluruh. 
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1.4. Desain didaktis yang telah dibuat di awal ternyata masih belum bisa mewadahi 

seluruh respon siswa yang muncul saat implementasi. Perbaikan redaksi dan cara 

menyampaikan tugas instruksional masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, 

disusunlah desain didaktis revisi yang memungkinkan untuk terus dikembangkan 

dan dapat dilihat pada lampiran B.1.  

 

2. Rekomendasi 

Rekomendasi ditujukan kepada peneliti lain yang akan menjadikan penelitian ini 

sebagai rujukan yaitu sebagai berikut. 

 Lakukan pengondisian sebelum implementasi desain didaktis seperti pemberian 

tugas atau pertemuan tatap muka jika memungkinkan sehingga hambatan 

ontogenik seperti rendahnya penguasaan materi prasyarat akan semakin 

terantisipasi. 

 Lakukan pendekatan dengan siswa sehingga guru benar-benar tahu karakter setiap 

siswa yang ada di kelas. 

 Jangan sampai salah menyebutkan redaksi yang sangat konseptual. 

 Persiapkan visualisasi masalah sejak dini agar menghemat durasi waktu untuk 

menggambar manual di papan tulis. 

 Lakukan koordinasi yang lebih baik dengan sekolah yang dijadikan tempat 

penelitian. 


