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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. Learning Obstacle pada materi perubahan kenampakan bumi dan benda langit, 

Learning Obstacle yang muncul pada pembelajaran konsep perubahan 

kenampakan bumi dan benda langit, muncul setelah peneliti melaksanakan 

studi pendahuluan yang dilaksanakan di SDN 1 Kertasari dan SDN 2 Kertasari 

dengan keseluruhan jumlah peserta didik 56. Dua SD tersebut dapat mewakili 

peserta didik untuk mengungkap Learning Obstacle dari semua SD yang 

terdapat di Gugus V kecamatan Ciamis. Adapun studi pendahuluan 

dilaksanakan di kelas V, karena studi pendahuluan dilakukan dikelas yang 

sudah mempelajari materi Perubahan kenampakan bumi dan benda langit. 

Adapun Learning Obstacle yang muncul tersebut dikategorikan menjadi tiga 

tipe, yaitu. 

a. Tipe 1 Lo terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap perubahan 

daratan yang disebabkan oleh air  

b. Tipe 2 Lo terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap perubahan 

daratan yang disebabkan oleh erosi 

c. Tipe 3 Lo terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap fase-fase 

bulan 

 

 Lo tipe 1, terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap perubahan daratan 

yang disebabkan oleh air, pada bagian ini peserta didik masih bingung penyebab 

yang terjadi dari proses pasang dan surutnya air laut, peneliti menanamkan konsep 

kepada peserta didik bahwa salahsatu penyebab terjadinya proses pasang dan 

surut air laut adalah karena adanya gravitasi bulan. Disini peneliti 

memberitahukan kepada peserta didik, bahwa ada yang dinamakan gravitasi bulan 
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dan pengaruhnya. Kebanyakan peserta didik hanya mengetahui adanya gravitasi 

bumi.  

Lo tipe 2, terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap perubahan daratan 

yang disebabkan oleh erosi. Peserta didik masih bingung dengan soal yang 

berkaitan dengan erosi, ketika peserta didik dihadapkan dengan soal yang hampir 

sama dengan erosi yaitu pengikisan pasir yang disebabkan oleh air laut, peserta 

didik menjawabnya erosi, pemahaman konsep mereka terhadap erosi adalah 

pengikisan, tanpa melihat apakah pengikisan tanah atau pengikisan pasir. Dalam 

desain yang telah dibuat oleh peneliti, peneliti menjelaskan secara terperinci 

perbedaan dari erosi dengan abrasi, menjelaskan erosi adalah pengikisan tanah 

yang diakibatkan oleh air hujan atau angin, sedangkan abrasi adalah pengikisan 

pasir oleh air laut, biasanya kalau abrasi terjadi di pantai. Sedangkan erosi terjadi 

di daratan. Untuk lebih memahamkan peserta didik terkait erosi dan abrasi, 

peneliti juga menyertakan gambar-gambar. Selain itu juga peserta didik masih 

merasa bingung untuk penempatan reboisasi, terasiring dan penghijauan. Dalam 

desain ini peneliti memodifikasi lagu diganti dengan pengertian-pengertian erosi, 

abrasi, reboisasi, terasiring untuk lebih memudahkan mereka menghapal, setelah 

hapal maka secara perlahan lahan mereka akan paham. 

Lo tipe 3. Lo terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap fase-fase bulan, 

ketika dihadapkan dengan fase-fase bulan, peserta didik masih bingung dengan 

gambar fase bulan yang sama, namun penempatannya berbeda, pada awalnya 

mereka beranggapan bahwa bentuk bulan itu selalu beubah-rubah, namun mereka 

belum tau, seberapa lama pergantian bulan dari hari-ke harinya, untuk 

memahamkan peserta didik terkait fase-fase bulan, peneliti menggubah lagu 

ampar-ampar pisang diganti dengan fase-fase bulan, sambil bernyanyi peneliti 

juga menunjukan gambar fase bulan, sehingga peserta didik tertarik untuk 

menghapalnya, mengingatnya dan memahaminya.  

2. Desain didaktis awal konsep perubahan kenampakan bumi dan benda langit, 

disusun berdasarkan pada Learning Obstacle yang muncul pada saat studi 
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pendahuluan dan implementasi desain awal, serta diperkuat dengan teori-teori 

yang relevan. Bentuk penyajian desain didaktis awal disusun berdasarkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan 4 indikator disertai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dalam proses kegiatannya. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan untuk dua kali pembelajaran dengan masing-

masing empat tujuan pembelajaran. Implementasi desain didaktis awal 

dilaksanakan di kelas IV  SDN 2 Cigembor , dengan jumlah peserta didik 26 

orang. Setelah itu, dibuat desain didaktis revisi sebagai perbaikan melalui 

tinjauan langsung pada implementasi desain didaktis awal. Pada pelaksanaan 

desain didaktis revisi sama seperti pada desain didaktis awal, perbedaannya 

hanya pada penambahan respon jawaban peserta didik dan antisipasi desain 

pedagogis. Implementasi desain didaktis revisi dilaksanakan di SDN 1 

Cigembor,  Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan jumlah peserta didik 

26 orang. 

 

B. Hasil Implementasi 

Hasil dari implementasi desain didaktis awal dan desain didaktis revisi 

terhadap konsep perubahan kenampakan bumi dan benda langit sebagai berikut: 

1. Sebagian besar jawaban peserta didik sesuai dengan prediksi 

2. Ada jawaban yang tidak terprediksi sebelumnya 

3. Ada prediksi jawaban yang sama sekali tidak muncul 

4. Waktu yang tersedia tidak cukup untuk membahas seluruh isi desain 

didaktis yang telah dibuat 

Maka dari itu dibuatlah desain didaktis revisi yang berdasar pada desain 

didaktis awal yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil dari implementasi desain 

didaktis awal. 

 

C. Saran 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan analisis terhadap hasil 

studi pendahuluan, implementasi desain awal, dan implementasi desain revisi 

maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, diantaranya : 

1. Desain didaktis dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk melaksanakan 

pembelajaran, pembelajaran yang dilakukan berdasarkan desain didaktis maka 

akan menciptakan pembelajaran yang efektif, kondusif dan aktif bagi peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran. Dengan dibuatnya prediksi respon oleh 

guru sebelum melaksanakan pembelajaran, maka mempermudah bagi guru 

mengefektifkan pembelajaran.    

2. Yang menjadi titik utama fokus dalam penelitian adalah, ketelitian dalam 

menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian,diantaranya 

ketelitian dalam membuat desain pembelajaran, ketelitian dalam menentukan 

sekolah yang akan dijadikan tempat untuk studi pendahuluan, dan paling utama 

ketelitian dalam memilih sekolah untuk mengimplementasikan desain didaktis 

awal dan desain didaktis revisi. Karena tidak hanya desain yang berpengaruh 

terhadap hasil dari penelitian, melainkan SDM dari peserta didik juga 

berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang baik, khusunya dalam DDR, 

kemampuan peserta didik berpengaruh terhadap berkurangnya Learning 

Obstacle. 

3. Pengembangan desain ini dapat dilakukan secara bertahap, yakni melakukan 

pemahaman konsep perubahan kenamapakan bumi dan benda langit secara 

mendalam, selanjutnya melakukan pengembangan dari desain yang telah 

dibuat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara mendalam kemudian 

melakukan aplikasi dilapangan.  

4. Untuk peneliti yang akan datang diperhatikan kekonsistenan dalam penulisan. 

5. Pemiliham model pembelajaran perlu diperhatikan, dalam penyesuaiannya 

dengan materi ajar dan pengaplikasiannya dilapangan. 

 


