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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Desain didaktis konsep luas daerah jajargenjang disusun dengan 

mempertimbangkan learning obstacle yang dialami siswa, sebagai 

berikut. 

a. Learning Obstacle terkait conceptual, yaitu hambatan yang dialami 

responden dalam hal konsep luas daerah jajargenjang. Contoh 

hambatan ini diantaranya tentang ketidakmampuan siswa dalam 

menentukan alas dan tinggi yang bersesuaian pada jajargenjang dan 

siswa yang lupa akan rumus luas daerah jajargenjang. 

b. Learning Obstacle terkait visualization, yaitu hambatan yang dialami 

responden dalam hal menggambarkan bentuk jajargenjang. Contoh 

hambatan ini diantaranya tentang ketidakmampuan siswa dalam 

mengidentifikasi jajargenjang dan siswa juga kurang memahami 

pengertian dan sifat-sifat jajargenjang. 

c. Learning Obstacle terkait construction, yaitu hambatan yang dialami 

responden dalam hal mengkonstruksi informasi yang ada untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu 

masalah.  

d. Learning Obstacle terkait structural, yaitu hambatan yang dialami 

responden ketika ia menguasai konsep namun terhambat pada saat 

menempatkan konsep pada masalah yang dihadapi.  

e. Learning Obstacle terkait connection, yaitu hambatan yang dialami 

responden dalam hal mengkoneksikan antara konsep luas daerah 

jajargenjang dan konsep matematika lain. 
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2. Desain didaktis konsep luas daerah jajargenjang disusun berdasarkan 

learning obstacle yang teridentifikasi, serta diperkuat dengan teori-teori 

belajar yang relevan. Terdapat tiga tahapan utama dalam desain didaktis 

ini, yaitu: 

a. Kegiatan Awal (Apersepsi). Kegiatan awal (apersepsi) terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu tahapan informasi, tahapan orientasi terbimbing, dan 

tahapan eksplisitasi. Ketiga tahapan tersebut membahas tentang 

pengertian dan sifat-sifat jajargenjang. Sehingga tujuan dari kegiatan 

ini adalah untuk meminimalisir learning obstacle terkait visualization. 

b. Kegiatan Inti (Utama), yaitu kegiatan yang membahas tentang rumus 

luas daerah jajargenjang, serta arti alas dan tinggi yang bersesuaian 

pada jajargenjang. Kegiatan Inti terdiri dari tiga tahapan, yaitu 

koneksi, konstruksi, dan kontras-variasi. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk meminimalisir learning obstacle terkait conceptual dan 

connection. 

c. Kegiatan Akhir (Penutup), yaitu kegiatan yang terdiri dari kegiatan 

kesimpulan terkait konsep luas daerah jajargenjang, latihan soal, dan 

evaluasi. Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk meminimalisir 

learning obstacle terkait construction dan structural. 

3. Secara umum, situasi didaktis, respon siswa yang muncul, dan antisipasi 

terhadap respon siswa saat implementasi desain didaktis konsep luas 

daerah jajargenjang sesuai dengan prediksi awal. Respon-respon di luar 

prediksi segera dapat diantisipasi saat pembelajaran berlangsung. 

4. Secara umum, desain didaktis konsep luas daerah jajargenjang mampu 

meminimalisir learning obstacle yang ada pada konsep luas daerah 

jajargenjang. Selain itu, berdasarkan analisis kuantitatif juga didapat 

bahwa rata-rata hasil Tes Kemampuan Responden (TKR) akhir kelas 

eksperimen (kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan desain 

didaktis) lebih tinggi daripada rata-rata hasil TKR akhir kelas kontrol 

(kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan bahan ajar lain). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa desain didaktis konsep luas daerah jajargenjang 
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efektif sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan di 

atas, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Desain didaktis yang telah disusun ini merupakan salah satu alternatif 

bahan ajar yang dapat diterapkan pada pembelajaran konsep luas daerah 

jajargenjang. Namun, hasil implementasi dan respon siswa bisa jadi tidak 

sama, bergantung pada faktor eksternal (seperti kondisi siswa). 

2. Peneliti menyadari bahwa desain didaktis konsep luas daerah jajargenjang 

ini masih jauh dari sempurna, diperlukan pengkajian yang lebih 

mendalam lagi dalam aspek konsepnya maupun prediksi respon siswa. 

Sehingga dalam implementasinya akan berjalan lebih baik. 

3. Perbaikan dapat dilakukan pada desain didaktis konsep luas daerah 

jajargenjang sebagai bentuk pengembangan desain didaktis. Beberapa 

pengembangan yang dapat dilakukan, diantaranya: berikan penguatan 

yang lebih mendalam terkait konsep matematika lain yang berkaitan 

dengan konsep luas daerah jajargenjang dalam kegiatan apersepsi; 

lakukan pengembangan dalam kegiatan inti, yaitu kegiatan menurunkan 

rumus luas daerah jajargenjang, seperti menambahkan syarat yang lebih 

spesifik dalam petunjuk menurunkan rumus luas daerah jajargenjang; 

dalam kegiatan akhir, berikan latihan soal terkait konsep luas daerah 

jajargenjang lebih banyak dan lebih variasi lagi. 

4. Diharapkan penelitian ini dapat terus berkembang dengan perbaikan 

instrumen dan bahan ajar, sehingga hasil penelitian yang akan diperoleh 

pun menjadi lebih baik. Selain itu, diharapkan siswa memahami suatu 

konsep secara utuh dan menyeluruh, terutama terkait konsep luas daerah 

jajargenjang. 

 

 


