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Abstrak—Penelitian ini didasarkan pada hasil studi pendahuluan dilapangan tentang 

pembelajaran matematika pada materi konsep pengukuran sudut. Berdasarkan hasil 

analisis studi pendahuluan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya siswa 

masih kesulitan dalam mengukur sudut, bahkan dalam konsepnya pun siswa masih 

belum memahami dengan baik. Konsep pengukuran sudut merupakan salah satu 

konsep yang perlu dikuasai oleh siswa untuk kepentingan pembelajaran selanjutnya. 

Siswa harus memahami dengan baik konsep pengukuran sudut. Sehingga hambatan 

belajar yang terjadi pada siswa harus diantisipasi dengan pembelajaran yang bisa 

mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu perlu dirancang desain pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi konsep pengukuran sudut. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan desain didaktis pada materi konsep sudut di 

kelas V Sekolah Dasar. Karena penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

bahan ajar, maka metode yang digunakan adalah  metode Didactical Design Research 

(DDR). Penelitian ini melibatkan dosen matematika, rekan peneliti, guru SD, dan 

siswa SD. Desain didaktis dikembangkan dengan memperhatikan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang tercantum pada kurikulum KTSP. Desain didaktis 

difokuskan pada upaya peningkatan pemahaman siswa secara konseptual dan 

prosedural dalam konsep pengukuran sudut. Penelitian ini menghasilkan data 

mengenai hambatan belajar siswa kelas V SD pada materi konsep pengukuran sudut, 

desain didaktis komunikasi  matematis yang dapat mengatasi hambatan belajar siswa 

kelas V SD pada materi konsep pengukuran sudut dan mengetahui implementasinya 

serta hasil peningkatan pemahaman siswa di kelas V SD pada materi konsep 

pengukuran sudut. Kesimpulannya, telah dihasilkan desain didaktis konsep mengukur 

sudut di kelas V Sekolah Dasar. 

Kata kunci: Desain Didaktis, Pemahaman Matematika, Pengukuran Sudut 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika yang memiliki peran besar dalam kehidupan, 

diharapkan mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Harapan tersebut tertuang pada latar belakang mata pelajaran 

matematika di SD/MI dalam KTSP 2006. 

National Council of Teacher Mathematic (NCTM) di Amerika (dalam Lidinillah, 2012, hlm. 1) 

menetapkan 5 keterampilan proses yang harus dikuasai siswa melalui pembelajaran matematika, yakni: 1) 

pemecahan masalah (problem solving); (2) penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) koneksi 

(connection); (4) komunikasi (communication); serta (5) representasi (representation). Kelima 

keterampilan proses matematika ini harus dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika tidak hanya diorientasikan hanya pada produk belajar, melainkan 

pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana 

proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Menurut Conny (dalam Aisyah, 2007, 

hlm. 6-5) terdapat sejumlah prinsip yang harus dipahami untuk mencapai tujuan di atas, yang meliputi:  

(1) kemampuan mengamati, (2) kemampuan menghitung, (3) kemampuan mengukur, (4) 

kemampuan mengklasifikasikan, (5) kemampuan menemukan hubungan, (6) kemampuan membuat 

prediksi (ramalan), (7) kemampuan melaksanakan penelitian, (8) kemampuan mengumpulkan dan 

menganalisis data, (9) kemampuan menginterpretasikan data, dan (10) kemampuan 

mengkomunikasikan hasil. 

Kenyataan dilapangan bahwa salah satu praktek pembelajaran matematika yang selama ini sering 

dilaksanakan di sekolah dasar, termasuk dalam materi pengukuran sudut, adalah pembelajaran klasikal 

dimana pembelajaran berorientasi pada penyelesaian materi pada buku wajib. Pembelajaran model ini 

lebih berorientasi pada soal-soal ujian akhir semester.  
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Berdasarkan hasil analisis studi pendahuluan,yang telah dilaksanakan di kelas VI SDN I Siluman, 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya siswa masih kesulitan dalam mengukur sudut, bahkan 

dalam konsepnya pun siswa masih belum memahami dengan baik. 

Adanya ketidakmampuan siswa dalam mengerjakan soal dengan baik membuktikan bahwa pada 

kenyataanya terdapat siswa yang memiliki hambatan belajar (learning obstacle). Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan informasi atau pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya. Learning obstacle 

yang peneliti temukan akan menjadi fokus utama dalam menyusun desain bahan ajar pengukuran sudut 

selanjutnya. 

Desain didaktis merupakan rancangan mengenai bahan ajar yang memperhatikan prediksi respon 

siswa. Desain didaktis dikembangkan berdasarkan sifat konsep yang akan disajikan dalam pembelajaran 

dengan mempertimbangkan learning obstacle siswa. Pengembangan desain didaktis tersebut diharapkan 

dapat mengatasi kendala serta hambatan belajar siswa yang muncul. Adanya prediksi dan antisipasi yang 

bersifat didaktis akan bedampak pada terciptanya pembelajaran efektif dan optimal. 

Secara khusus, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana hambatan belajar siswa 

kelas V SD dalam mengukur sudut?; 2) Bagaimana desain didaktis yang dapat mengatasi hambatan 

belajar siswa kelas V SD dalam mengukur sudut? 3) Bagaimana implementasi desain didaktis pada siswa 

kelas V SD dalam mengukur  sudut? 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui hambatan belajar siswa 

kelas V SD dalam mengukur sudut; 2) Mengetahui desain didaktis yang dapat mengatasi hambatan 

belajar siswa kelas V SD dalam mengukur sudut; 3) Mendeskripsikan implementasi desain didaktis 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD dalam materi mengukur sudut.  

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini khusus bagi makalah hasil penelitian. Bagian ini memuat rancangan, bahan, 

subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara 

penelitian. 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri I Siluman yang beralamatkan di Kp. Gunung Kialir 

Kabupaten Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Pada pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu 

tahap pengambilan data melalui studi pendahuluan dan tahap implementasi desain didaktis. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V Sekolah Dasar. 

B. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Observasi dilakukan terhadap aktivitas siswa, baik ketika sedang mengisi soal uji instrument learning 

obstacle maupun ketika siswa melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar dengan menggunakan 

design didaktis yang telah disusun. Melalui observasi, peneliti akan lebih memahami gambaran tentang 

situasi sosial yang lebih konprehensif sedangkan wawancara dilakukan kepada guru kelas dan siswa 

untuk memperoleh informasi yang mendalam khususnya yang terkait dengan hambatan belajar atau 

kesulitan belajar siswa terkait materi sudut. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang juga 

digunakan sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti 

autentik dalam penyusunan laporan penelitian.  

C. Instrumen 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Sugiyono (2012, hlm. 60) menegaskan bahwa peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus pelelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain itu 

juga peneliti tidak dapat dipungkiri membutuhkan instrumen untuk mendukung penelitian yang 

dilakukan. Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis mengenai soal koneksi matematika pada konsep 

luas daerah trapesium. Tes tertulis ini berbentuk essay. Essay ini dipilih peneliti dengan pertimbangan 

agar jawaban yang diberikan oleh siswa terhindar dari unsur menebak serta jawaban yang diberikan juga 

akan menunjukkan kemampuan siswa. Pada pelaksanaanya instrumen ini diujikan  pada dua tahap 

penelitian yaitu: 
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Menyusun ADP 

1. Tahap studi pendahuluan 

Pada tahap ini instrumen disusun dengan tujuan untuk menggali learning obstacle yang dialami oleh 

siswa. Pada awal penyusunan instrumen ini terlebih dahulu disusun kisi-kisi berdasarkan indikator 

koneksi matematika pada konsep luas daerah trapesium. Kisi-kisi ini disusun sebagai acuan untuk 

merumuskan butir-butir soal yang akan diujikan. 

2. Tahap implementasi  

Pada tahap ini instrumen desain didaktis dikembangkan berdasarkan learning obstacle siswa yang 

telah terungkap pada tahap studi pendahuluan. Instrumen ini berupa LKS. Sebelum LKS ini dibuat, 

terlebih dahulu peneliti menyusun hypothetical learning trajectory (HLT) beserta antisipasinya. Setelah 

HLT disusun, maka dibuatlah instrumen desain didaktis yang berupa LKS tersebut. Setelah desain 

diimplementasikan, maka akan ada desain revisi sebagai pengembangan dari desain didaktis awal. 

Sebelum instrumen-instrumen pada kedua tahap penelitian tersebut diujikan, instrumen-instrumen 

tersebut terlebih dahulu dianalisis validitasnya oleh dosen pembimbing ataupun dosen berpengalaman 

lainnya melalui judgement atau validasi ahli. Instrumen tersebut diambil dari soal-soal latihan buku-buku 

paket matematika dan dari soal-soal tersebut ada diantaranya yang dimodifikasi oleh peneliti. 

Prosedur 

  
 
 

 

Gambar 3 
GAMBAR 1.  BAGAN DESAIN PENELITIAN DIDACTICAL DESIGN REASERCH (DDR) 

Metode ini dipilih karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara alamiah untuk merancang 

sebuah desain pembelajaran. Dalam proses rancangannya dilakukan pengulangan uji coba, agar semakin 

utuh dan dapat mengatasi hambatan belajar karena semakin banyak situasi sosial yang dilibatkan akan 

memperkaya desain yang dirancang.  

Desain didaktis merupakan bentuk khusus metode penelitian dalam bidang pendidikan. Karakteristik 

dari desain didaktis yaitu sebagai sarana untuk menginformasikan perbaikan dalam dan dari dunia 

pendidikan. Menurut pendapat para peneliti yang terangkum dalam Akker (2006) dkk, yakni: 

a. Intervensi: peneliti bertujuan mendesain keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

b. Literatur: peneliti menggabungkan desain pendekatan bersiklus, evaluasi, dan revisi.  

c. Orientasi proses: sebuah model yang menghindari pengukuran input-output, berfokus pada 

pemahaman dan perbaikan.  

d. Orientasi perangkat: selayaknya desain diukur secara praktikal oleh pengguna dalam konteks yang 

sesuangguhnya. 

e. Orientasi teori: desain (sebagian) berdasarkan pembuktian teoritis dan pengujian desain yang 

berkontribusi pada pembentukan teori.  
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Penjelasan lebih lanjut dari sifat design research yaitu spesifikasi dari ketidaksamaannya dengan 

penelitian yang lain. Aspek yang paling diperhatikan adalah penelitian desain didaktis tidak menekankan 

pada variabel yang sempit. Penelitian desain didaktis fokus pada objek spesifik dan proses dalam konteks 

yang spesifik pula.  

Tujuan untuk menyelidiki hal tersebut secara utuh sebagai fenomena yang bermakna. Penelitian 

desain didaktis dilakukan untuk menemukan cara membangun sistem berdasarkan teori-teori dan untuk 

menetapkan efektifitas praktis dari sistem tersebut. Tahapan dalam Didactical Design Research (Suryadi, 

2010, hal. 13) yaitu: (1) analisis situasi didaktis, (2) analisis metapedadidaktik, (3) analisis retrosfektif. 

Tahap analisis situasi didaktis dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran, berupa hasil sintesis 

pemikiran gurur berdasarkan kemungkinan yang diprediksi akan terjadi pada peristiwa pembelajaran, 

dapat diwujudkan berupa desain didaktik hipotesis. Adapun analisis metapedadidakik terkait kemampuan 

guru dalam memandang keterkaitan antara komponen dalam segitiga metapedadidaktik (Suryadi, 2010, 

hal. 3). Dalam segitiga metapedadidatik, ADP (Antisipasi Didatik –Pedagogis) dapat dipertimbangkan 

berdasarkan learning obstacle. Sedangkan petimbangan HD (Hubungan Didaktik) mengenai bagaimana 

siswa dapat memahami materi. Adapun HP (Hubungan Pedagogis) terkait interaksi guru dengan siswa 

dalam pembelajaran.  

Proses pengembangan situasi didaktik, analisis prediksi respon siswa atas situasi didaktik yang 

dikembangkan, serta pengembangan ADP, HD, dan HP menunjukkan pengembangan rencana 

pembelajaran sebenarnya tidak hanya terkait dengan masalah teknis yang berujung pada terbentuknya 

RPP. Hal tersebut lebih menggambarkan suatu proses berpikir yang sangat mendalam dan konprehensif 

tentang apa yang akan disajikan, bagaimana kemungkinan respon siswa,  serta bagaimana kemungkinan 

cara mengatasinya. Proses berpikir yang dilakukan oleh guru tidak hanya terbatas oleh fase sebelum 

pembelajaran, melainkan juga pada saat pembelajaran dan setelah pembelajaran terjadi ini ada pada 

tahapan analisis retrosfektif (Suryadi, 2010, hlm. 4). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Learning obstacle siswa dalam konsep mengukur sudut 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan konsep mengukur 

sudut, maka ditemukanlah learning obstacle yang dialami oleh siswa. Studi pendahuluan dilaksanakan di 

kelas VI SD.  Sekolah yang digunakan untuk studi pendahuluan ini dilaksanakan di SDN I Siluman di Kp. 

Gunung Kialir Kabupaten Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Adapun learning obstacle berdasarkan 

hasil studi pendahuluan adalah sebagai berikut. 

1. Tipe 1: hambatan prosedural dalam mengukur sudut menggunakan busur derajat. 

Learning obstacle tipe 1 ini muncul ketika siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

disajikan dalam bahan ajar. Kesulitan tersebut terlihat ketika siswa diberikan perintah untuk 

mengukur besar gambar-gambar sudut pada LKS. Secara umum, ketika mengukur sudut siswa 

kebingungan memposisikan busur derajat. Dari respon siswa tersebut menggambarkan bahwa 

siswa memiliki hambatan belajar. Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa menghadapi soal 

tersebut. 

2. Learning obstacle tipe tipe 2: hambatan keterbatasan konteks yang diajarkan pada saat pertama 

kali materi pengukuran sudut dipelajari. 

Learning obstacle tipe 2 ini muncul ketika siswa dihadapkan dengan soal atau permasalahan 

yang berbeda. Siswa kesulitan menerapkan konsep yang telah mereka pahami sebelumnya pada 

konteks permasalahan yang baru. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pembiasaan siswa 

melatih kemampuan pemahamannya dalam bentuk latihan soal. 

3.  Learning obstacle tipe 3:  hambatan mengaplikasikan konsep sudut dalam kehidupan sehari-

hari. 

Learning obstacle tipe 3 muncul ketika siswa dihadapkan dengan permsalahan kontekstual 

mengenai sudut. Konteks tersebut berupa pengukuran sudut pada jarum jam analog, serta pada 

jarum pada kompas. Jika siswa telah mengalami hambatan belajar pada tahap sebelumnya, 

maka kemungkinan besar siswa akan mengalami hambatan pula dalam mengaplikasikan konsep 

sudut dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

B. Desain didaktis bahan ajar konsep mengukur sudut di kelas V Sekolah Dasar 

Pengembangan desain didaktis awal dibuat berdasarkan hambatan belajar yang ditemukan saat studi 

pendahuluan. Selain disusun pengembangan desain juga disusun hypothetical learning trajectoryyang 

didalamnya terdapat tujuan pembelajaran, pendajabaran kegiatan yang akan dilaksanakan, prediksi respon 
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siswa serta antisipasi didaktis pedagogis. hypothetical learning trajectory dibuat sebagai dasar untuk 

menyusun desain pembelajaran yang memungkinkan dapat mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya 

dirancanglah sebuah skema yang dapat menggambarkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi. 

Setelah tersusun skema pembelajaran siklus dua, lalu diujicobakan lagi kepada siswa sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat. Yakni LKS, prediksi respon siswa, bentuk penyejian, langkah pembelajaran 

dan media.  

C. Implementasi Desain Didaktis Revisi 1 (Eksperimen) 

Kegiatan pembelajaran desain didaktis revisi 1 dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran hasil perbaikan sebelumnya. Perubahan pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

sebelumnya terletak pada metode pembelajaran yang digunakan. Jika pada kegiatan desain didaktis 

sebelumnya pembelajaran dilakukan dengan pendekatan individual, maka pada kegiatan desain didaktis 

revisi 1 pembelajaran dilakukan dengan pendekatan kelompok. Pelaksanaan desain didaktis revisi ini juga 

dilakukan di SD Negeri Siluman 1 Kota Tasikmalaya.  

Perbaikan desain didaktis awal difokuskan pada perbaikan desain dengan mempertimbangkan 

learning obstacle yang masih muncul pada kegiatan sebelumnya. Berdasarkan analisis kegiatan desain 

didaktis awal, siswa masih kesulitan dalam mengukur dan menggambar sudut menggunakan busur 

derajat. Selain itu, siswa belum terbiasa dengan gambar sudut yang disajikan dalam berbagai posisi yang 

beragam. Hal tersebut karena keterbatasan konteks yang diajarkan sebelumnya. Maka, desain didaktis 

revisi 1 dirancang untuk mengurangi learning obstacle yang masih muncul tersebut. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok. Siswa dikelompokkan ke dalam 5 

kelompok dengan masing-masing kelompok beranggota  5-7 orang. Setiap kelompok diberi satu Lembar 

Kerja Siswa. Siswa dibimbing untuk memahami petunjuk yang ada pada LKS. Kegiatan apersepsi 

dimunculkan peneliti pada nomor 1 di LKS. Siswa memberikan respon yang beragam. Tidak setiap 

anggota kelompok pernah mengikuti kegiatan pramuka. Sehingga siswa merasa kesulitan dalam mengisi 

jawaban nomor 1 pada LKS. Guru memberikan antisipasi dengan menyuruh siswa untuk mengisi jawaban 

dengan menuliskan jumlah anggota kelompok yang pernah mengikuti pramuka serta jumlah anggota 

kelompok yang tidak pernah pernah mengikuti pramuka. 

Pembelajaran konsep sudut pada desain didaktis hasil revisi 1 ini menggunakan konteks kegiatan 

pramuka (semaphore). Berbeda dengan desain didaktis awal yang menggunakan konteks posisi tangan 

pada saat hormat. Siswa memberikan respon yang lebih baik dibandingkan pada desain didaktis awal. 

Konteks gerakan semaphore lebih jelas dalam mengilustrasikan jenis-jenis sudut kepada siswa. Berikut 

gambar pada LKS yang menunjukkan efektivitas konteks semaphore dalam pemahaman konsep sudut: 

 

 
GAMBAR 2. LKS KONTEKS SEMAPHORE DALAM PEMAHAMAN KONSEP SUDUT 

Berdasarkan kegiatan pengamatan sesuai dengan gambar 2, siswa diarahkan untuk memberikan 

kesimpulan terkait jenis-jenis sudut (sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul). Setiap kelompok 

berdiskusi untuk menyimpulkan definisi terkait ketiga jenis sudut. Hal tersebut disajikan dalam LKS 

dalam bentuk isian singkat seperti pada gambar 3: 
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GAMBAR 3.  ISIAN SINGKAT LKS 

Pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan mengukur sudut menggunakan busur derajat. Siswa 

dibimbing oleh guru untuk mencermati setiap kalimat dan petunjuk yang ada pada LKS. Setiap anggota 

kelompok dituntut untuk aktif dalam mengerjakan LKS. Beberapa kelompok perlu membaca redaksi pada 

LKS dengan berulang untuk sampai memahami cara-cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. 

Berikut hasil dari pengerjaan siswa terkait mengukur sudut menggunakan busur derajat seperti yang 

disajikan pada gambar 4: 

 
GAMBAR 4.  HASIL KERJA SISWA 

Pada kegiatan ini siswa memberikan respon baik dan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

dalam mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jika dibandingkan dengan kegiatan desain didaktis 

awal, pada desain didaktis revisi ini siswa lebih terampil dalam memahami kalimat pada LKS maupun 

dalam pengerjaan setiap soal yang diberikan. Gambar pengerjaan siswa pada nomor satu di atas 

menunjukkan bahwa siswa paham bagaimana cara mengukur sudut walaupun gambar sudut yang 

disajikan dalam posisi yang beragam.  

Adapun konteks lain yang digunakan peneliti dalam kegiatan mengukur sudut ini adalah dalam 

bentuk aplikasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Peneliti menggunakan ilustrasi arah mata angin 

dan arah jarum jam untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan busur derajat. Siswa 

memberikan respon yang beragam. Beberapa kelompok tidak menunjukkan adanya kesulitan dalam 

mengukur besar sudut pada konteks yang berbeda, ada juga kelompok yang menunjukkan adanya 

kesulitan dalam mengaplikasikan kemampuan mengukur sudut pada konteks lain. Selain arah mata angin 

dan jarum jam yang digunakan sebagai konteks lain dalam mengukur sudut, peneliti juga menggunakan 

konteks kegiatan sehari-hari yang biasa ditemukan oleh siswa. Berikut disajikan pada gambar 5 sebagai 

ilustrasi yang disajikan peneliti pada LKS: 
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 GAMBAR 5.  ILUSTRASI KEGIATAN SEHARI-HARI 

Kegiatan selanjutnya adalah menggambar sudut menggunakan busur derajat. Siswa dituntut untuk 

memahami setiap petunjuk yang ada pada LKS. Guru hanya memberikan bantuan saat siswa merasa 

kesulitan dalam memahami kalimat petunjuk pada LKS. Respon siswa terhadap kegiatan ini cukup baik, 

ditunjukkan dengan hasil pengerjaan LKS yang disajikan pada gambar 6: 
 

GAMBAR 6.  HASIL PENGERJAAN LKS 

 

 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hambatan belajar (learning obstacle) yang dialami siswa pada materi sudut kelas V Sekolah Dasar 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Tipe 1: hambatan prosedural dalam mengukur sudut menggunakan busur derajat. 

b. Tipe 2: hambatan keterbatasan konteks yang diajarkan pada saat pertama kali materi pengukuran 

sudut dipelajari. 

c. Tipe 3:  hambatan mengaplikasikan konsep sudut dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Desain didaktis awal yang disusun oleh peneliti pada konsep sudut disusun berdasarkan hambatan 

belajar yang muncul. Desain pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan pendekatan 

personal. Pembelajaran dimulai dengan apersepsi yang dilakukan guru berkaitan dengan konsep 

sudut dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan ajar berupa 

LKS yang didesain oleh peneliti sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Siswa dituntun untuk 

memahami setiap petunjuk yang ada pada LKS. Kegiatan yang dimunculkan pada LKS diarahkan 

untuk mengembangkan proses berpikir pada siswa. Peneliti juga membuat HLT (hypothetical 

learning trajectory) dan ADP (antisipasi didaktis pedagogis) untuk diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran.  
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3. Implementasi desain didaktis awal dilaksanakan di kelas V SDN 1 Siluman. Hasil dari implementasi 

desain didaktis awal pada pembelajaran matematika secara langsung adalah : 

a. Sebagian besar respons siswa sesuai prediksi. 

b. Kemampuan mengukur sudut menggunakan busur derajat masih kurang. 

c. Ada respons yang tidak terprediksi sebelumnya. 

d. Waktu yang tersedia tidak cukup untuk membahas seluruh isi desain didaktis yang telah dibuat. 

Karena pada desain awal perlu adanya perbaikan maka disusunlah desain didaktis revisi. Desain 

didaktis revisi ini disusun dari hasil implementasi pada pembelajaran yang berlangsung sebelumnya. 

Beberapa revisi yang dilakukan yakni terkait konteks soal. Pada desain awal terdapat instruksi untuk 

siswa yang kurang dipahami oleh siswa sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memberikan 

respon. 

Oleh karena itu instruksi yang peneliti buat harus diperbaiki dengan memperhatikan tingkat 

perkembangan yang dimiliki oleh siswa. Untuk konsep pada desain didaktis ini pada dasarnya sama 

dengan konsep sebelumnya. Namun perlu adanya perbaikan dalam pengkajian terkait prediksi respon 

siswa. Implementasi desain didaktis revisi dilaksanakan tetap di SD sebelumnya. Hasil implementasi 

desain didaktis revisi adalah adanya peningkatan pemahaman siswa dalam materi pengukuran sudut. 

pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kelompok. Berbeda dengan pendekatan 

yang digunakan pada saat implementasi desain awal, yaitu pendekatan personal. Hal tersebut 

dilakukan oleh peneliti untuk mengantisipasi ketersediaan waktu yang terbatas.  

4. Pemahaman siswa terkait materi pengukuran sudut dipandang meningkat karena adanya peningkatan 

kemampuan siswa melalui berbagai kegiatan yang dituangkan dalam LKS. Siswa mampu 

membandingkan besar sudut dengan tepat, siswa dapat mengidentifikasi jenis sudut dengan tepat, 

siswa dapat mengukur besar derajat menggunakan busur derajat dengan tepat, serta siswa dapat 

mengaplikasikan konsep pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang dirancang oleh peneliti sebelum implementasi desain didaktis 

dilaksanakan. 
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