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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Terdapat empat learning obstalces yang terjadi pada siswa dalam 

mempelajari materi sifat-sifat segiempat, yaitu: (1) siswa memahami 

segiempat hanya berbentuk persegi; (2) siswa tidak memahami konsep 

hubungan antar jenis segiempat; dan (3) siswa memahami garis diagonal 

selalu tegak lurus; serta (4) siswa memahami istilah sisi dengan panjang dan 

lebar adalah dua konsep yang berbeda.  

5.1.2. Rancangan learning trajectory materi sifat-sifat segiempat diawali dengan 

materi prasyarat definisi segiempat, yaitu kedudukan dua garis. Setelah 

mempelajari definisi segiempat, siswa mempelajari kesejajaran garis dan 

pasangan garis yang berdekatan. Lalu, siswa mempelajari definisi jenis-

jenis segiempat dan hubungan antar jenis segiempat. Kemudian, siswa 

mempelajari penulisan sudut, pasangan sudut berhadapan dan pasangan 

sudut berdekatan, garis diagonal, dan diakhiri dengan menemukan sifat-sifat 

segiempat. 

5.1.3. Rancangan desain didaktis awal materi sifat-sifat segiempat dirancang 

dalam bentuk dua lesson design. Lesson design 1 dirancang dengan tujuan 

agar siswa dapat menemukan konsep hubungan antar jenis segiempat. 

Lesson design 2 dirancang dengan tujuan agar siswa dapat menemukan 

sifat-sifat segiempat. Desain didaktis awal tersebut dirancang dengan 

karakteristik (1) menekankan pada definisi (segiempat dan jenis-jenis 

segiempat); (2) memfasilitasi siswa untuk mengingat kembali materi 

prasyarat; dan (3) menghindari penyajian gambar jenis segiempat di awal 

pembahasan; serta (4) menekankan pada konsep hubungan antar jenis 

segiempat (lihat lampiran 3). 

5.1.4. Berdasarkan hasil implementasi desain didaktis awal, peneliti 

merekomendasikan  beberapa  perbaikan  pada  desain  didaktis  tersebut
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Perbaikan-perbaikan yang dimaksud meliputi: (1) penambahan materi 

prasyarat yang harus dipahami siswa, sehingga berakibat pada perubahan 

learning trajectory; dan (2) perubahan kalimat pertanyaan yang diharapkan 

tidak menimbulkan kesulitan pada siswa dalam memahami pertanyaan-

pertanyaam di LKS. Kemudian, dari hasil analisis post-test, disimpulkan 

bahwa desain didaktis dengan karakteristik tersebut di atas, dapat 

meminimalisir terjadinya learning obstacles yang telah teridentifikasi 

sebelumnya.  

5.1.5. Desain didaktis revisi disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil 

implementasi desain didaktis awal materi sifat-sifat segiempat. Desain 

didaktis revisi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya learning 

obstacles pada siswa dengan lebih optimal. 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

5.2.1. Ketika peneliti mewawancarai siswa dalam rangka mengidentifikasi 

learning obstacles yang terjadi pada siswa, sebaiknya tempat wawancara 

ditempatkan terpisah dengan siswa lain, sehingga siswa lain tidak dapat 

mendengar proses wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah 

jawaban yang sama diantara siswa. 

5.2.2. Sebelum pelaksanaan implementasi desain didaktis awal, sebaiknya peneliti 

telah mengajar di kelas penelitian. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat 

memahami karakteristik siswa. Dengan memahami karakter siswa, peneliti 

diharapkan dapat memikirkan prediksi respon siswa dan antisipasi respon 

siswa yang sesuai dengan siswa di kelas tersebut.. 

5.2.3. Proses implementasi rancangan desain didaktis menjadi penentu apakah 

desain didaktis tersebut telah sesuai dengan tujuan atau tidak. Meski begitu, 

peneliti sebaiknya menyesuaikan proses implementasi tersebut dengan 

kondisi siswa.  

5.2.4. Untuk peneliti yang akan mengimplementasikan desain didaktis revisi pada 

penelitian ini, sebaiknya dilakukan beberapa penyesuaian yang didasarkan 

pada kondisi subjek penelitian. Misalnya, apabila siswa tidak mengetahui 



112 
 

Ahmad Zulfa Khotimi, 2019 
DESAIN DIDAKTIS SIFAT-SIFAT SEGIEMPAT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

konteks permainan yang digunakan pada desain didaktis revisi ini, 

sebaiknya peneliti mengganti konteks permainan tersebut. 


