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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

5.1 Simpulan 

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Learning obstacle yang teridentifikasi pada penelitian desain didaktis 

materi garis dan sudut meliputi ontogenic obstacle, didactical obstacle, 

dan epistemological obstacle. Ketiga jenis learning obstacle ditemukan 

melalui analisis jawaban siswa kelas VII SMP pada tes instrumen 

learning obstacle materi garis dan sudut, analisis wawancara siswa, dan 

analsis buku teks matematika A, B, C, dan D. 

2. Desain didaktis dirancang dan dikembangkan berdasarkan hasil analsis 

pendahuluan dan teori situasi didaktis serta disesuaikan dengan learning 

trajectory untuk mengatasi atau meminimalkan hambatan-hambatan yang 

dialami siswa dalam memahami materi garis dan sudut. Desain didaktis 

tersebut terdiri dari: 

a. Desain didaktis untuk memahami kedudukan dua garis dan jenis-jenis 

sudut. 

b. Desain didaktis untuk menemukan dan memahami istilah serta sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis yang lain.  

c. Desain didaktis untuk melatih kemampuan melukis sudut. 

3. Respon siswa yang muncul pada saat implementasi desain didaktis 

sebagian besar tercatat dalam prediksi respon yang dirancang. Namun 

demikian, terdapat beberapa prediksi respon yang tidak muncul serta ada 

pula respon diluar dari prediksi yang dirancang. Untuk respon diluar 

prediksi, guru dapat mengatasi dengan beberapa tindakan yang diambil 

saat implementasi berlangsung dan menjadi rekomendasi revisi desain 

didaktis empirik.  

4. Desain didaktis empirik materi garis dan sudut  dikembangkan 

berdasarkan hasil analisis implementasi desain. Pada desain didaktis 

empirik beberapa situasi didaktis diubah baik perubahan dari segi ilustrasi 

atau gambar maupun konteks kalimat (instruksi atau pertanyaan).  
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5.2 Implikasi  

Implikasi berdasarkan hasil penelitian dan sebagai bahan pertimbangan 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Desain didaktis yang dirancang dengan memperhatikan hasil analisis 

penelitian pendahuluan sehingga dapat meminimalkan hambatan yang 

dialami baik ontogenic obstacle, didactical obstacle, maupun 

epistemological obstacle yang diperoleh siswa.  

2. Desain didaktis yang telah dikembangkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif desain pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas untuk 

membantu memperluas kompetensi siswa dalam mempelajari materi garis 

dan sudut. 

3. Desain didaktis dibuat dengan menyertakan berbagai prediksi respon 

siswa sehingga jalannya pembelajaran lebih dapat diarahkan oleh guru.  

4. Desain didaktis empirik materi garis dan sudut yang telah  dikembangkan 

dapat kembali diimplementasikan untuk memperoleh desain didaktis yang 

lebih baik dan semakin meminimalkan hambatan belajar oleh siswa.  

 

5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi dari penelitian yang dilakukan sebagai bahan masukan 

untuk pembelajaran garis dan sudut serta penelitian serupa, antara lain 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengingat pentingnya mengetahui kondisi lingkungan belajar dan 

karakteristik siswa, sebaiknya dilakukan observasi langsung pada kelas 

yang akan digunakan sebelum implementasi desain didaktis dilakukan, 

misalnya dengan turut mengikuti pembelajaran saat guru matematika 

mengajar sehingga dapat mengamati alur serta metode pembelajaran yang 

biasanya guru lakukan di kelas dan mengetahui kondisi serta karakteristik 

siswa. 

2. Pengembangan desain didaktis materi garis dan sudut pada penelitian ini 

dapat diimplementasikan atau dikembangkan lagi dengan 

memperhitungkan beberapa hambatan yang masih dialami siswa setelah 

dilakukan implementasi desain.   
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3. Mengingat peran pengajar yang cukup peting dalam mengotimalkan 

proses pembelajaran, pengajar perlu memiliki kemampuan dalam 1) 

pengelolaan waktu yang baik; 2) memilih cara mengajar (model, strategi, 

atau  pendekatan pembelajaran) yang tepat di setiap materi sehingga 

memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran; dan 3)  

pengorganisasian kelas dengan jumlah siswa yang tergolong cukup 

banyak. 

 


