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BAB V
SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, IMPLIKASI, DAN

REKOMENDASI

Pada bab ini dipaparkan simpulan dari hasil penelitian ini, kemudian dijelaskan juga

implikasi dan beberapa rekomendasi sebagai acuan dalam meningkatkan mutu

pendidikan khususnya terkait bidang matematika.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari seluruh tahapan penelitian yang sudah dilaksanakan. Mulai

dari membuat rancangan bahan ajar hingga hasil validasi ahli dan penilaian dari pengguna,

maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

5.1.1 Bahan ajar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar yang

ditemukan pada studi pendahuluan sebelumnya. Bahan ajar ini dihiasi

gambar animasi dan warna yang menarik. Penyusunan materi dilakukan

berdasarkan learning trajectory siswa, dipetakan dalam local instructional

theory dan diuraikan kedalam hypothetical learning trajectory, serta

aktivitas belajar disusun dalam iceberg pecahan.

5.1.2 Ahli bahan ajar menilai bahan ajar ini sudah sangat layak untuk digunakan

dalam pembelajaran dikelas. Ahli materi juga menilai bahan ajar ini sudah

sangat layak untuk diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar.

Serta para siswa juga menilai bahan ajar ini mudah sangat layak untuk

dipakai dalam pembelajaran di kelas.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan pada kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan, terdapat

beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Hal

tersebut membuat penulis mencari strategi lain dalam mengatasi keterbatasan

tersebut. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut:
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5.2.1 Buku referensi tentang teori learning trajectory masih sangat sulit untuk di

temukan di pasar buku di Indonesia. Sehingga penulis memaksimalkan

penggunaan artikel dan jurnal tentang learning trajectory, baik itu jurnal dari

orang pertama ataupun jurnal terjemahan dari pakar pendidikan di Indonesia.

5.2.1 Dengan adanya pandemi covid-19, penulis kesulitan untuk melakukan

implementasi kepada siswa. Sehingga penulis memutar strategi yang

sebelumnya akan melakukan implementasi diganti dengan penilaian siswa

sebagai pengguna bahan ajar dari 5 orang siswa. Implementasi yang

dilakukan menjadi tidak utuh karena tidak adanya pretes-postest.

5.3 Implikasi

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup pendidikan, maka simpulan yang sudah

ditarik sebelumnya memiliki implikasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam

pembelajaran di kelas dan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang. Terkait dengan

hal tersebut, maka implikasi dari penelitian adalah sebagai berikut ini:

Hasil dari penelitian mengenai Pengembangan Bahan Ajar Pecahan Berbasis

Learning Trajectory Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Sekolah Dasar

mendapatkan penilaian yang positif dari para ahli dan pengguna bahan ajar. Bahan ajar

ajar hasil penelitian ini dinilai sudah sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran.

Layak yang dimaksud baik dari segi desain, hingga konten materi di dalamnya. Namun,

meskipun rancangan bahan ajar sudah dinilai positif, masih perlu dilakukan

implementasi yang lebih serius dalam pembelajaran langsung di kelas. Hal tersebut

dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan bahan ajar dalam membantu guru

mengajarkan konsep pecahan kepada siswa.

Terkait hal tersebut, lembaga pendidikan, kepala sekolah dan guru perlu melakukan

penyegaran dalam dunia pendidikan, diantaranya:

a) Memfasilitasi pembelajaran siswa dengan bahan ajar dan media pembelajaran

yang baik, terkhusus untuk materi matematika.

b) Menyelenggarakan berbagai workshop untuk meningkatkan kemampuan guru

dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas.
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c) Menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan tinggi guna meningkatkan

kualitas pendidikan yang dijalankan.

5.4 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan rekomendasi

agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur kemampuan bahan ajar. Mengingat

keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data implementasi. Maka penulis sangat

merekomendasikan untuk :

a) Melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengimplementasikan bahan ajar

b) Melakukan penelitian eksperimen untuk mengukur kualitas dari bahan ajar
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