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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Hudojo (2001, hlm. 45) menyatakan bahwa matematika merupakan 

pengembang cara berpikir sehingga sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari 

maupun untuk menghadapi kemajuan IPTEK. Matematika juga adalah ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti biologi, fisika, kimia, 

akutansi, ilmu ekonomi, geografi, kedokteran, tata busana dan bidang-bidang 

lainnya termasuk teknologi. Matematika dijadikan sarana untuk mengembangkan 

berbagai aspek kehidupan dan sebagai alat mempelajari ilmu pengetahuan 

lainnya. 

Tujuan-tujuan tersebut tentunya dapat tercapai apabila proses pembelajaran 

matematika di dalam kelas berjalan optimal. Sementara itu berdasarkan pendapat 

Mulyana (Suratno dkk, 2014, hlm. 21) bahwa guru inti di sekolah cenderung 

mekanistis yang mengajarkan matematika sebagai penggunaan rumus hitungan, 

bukan mengajarkan berpikir. Akibat dari kebiasaan menghafal rumus tersebut, 

kemampuan matematis siswa seperti pemahaman, kemampuan menggeneralisasi, 

penalaran, dan kemampuan matematis lainnya akan sulit untuk dikembangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian Trends in Mathematics and Science Study 

(TIMSS) yang diikuti siswa kelas VIII tahun 2011, untuk bidang matematika 

Indonesia berada di urutan ke-38 dari 42 negara. Pada penelitian yang 

dilaksanakan TIMSS ini mengatakan bahwa siswa Indonesia sangat baik dalam 

kemampuan menghafal fakta tetapi dalam kemampuan penalaran, pengolahan 

informasi, dan mengungkapkan argumen sangat rendah. Selain dari TIMSS, 

berdasarkan hasil penelitian Programme for International Student Assessment 

(PISA) menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia 

sangat rendah di urutan ke-61dari 65 negara. (Nuroniah, 2014, hlm. 1-2) 

Domain-domain yang menjadi patokan penelitian PISA meliputi bilangan, 

aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang. Persentase hasil 

penelitian PISA setiap domainnya dapat dilihat pada tabel 1.1. yang menunjukkan 



2 
 

Intan Cahyaningrum, 2015 
DESAIN DIDAKTIS TOPIK PERSAMAAN KUADRAT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP BERDASARKAN 
LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

bahwa kemampuan literasi aljabar siswa Indonesia di bawah rata-rata 

internasional. 

Tabel 1.1.  

Rata-rata Persentase Menjawab Benar Pada Tiap Domain Matematika PISA 

Negara Bilangan Aljabar Geometri dan 

Pengukuran 

Data dan 

Peuang 

Singapura 77 72 71 72 

Korea 77 71 71 75 

Jepang 63 60 67 68 

Malaysia 39 28 33 38 

Thailand 33 27 29 38 

Indonesia 24 22 24 29 

Rata-rata 

Internasional 

43 37 39 45 

Sumber: Mullis at all (Nuroniah, 2014, hlm. 2) 

 

Persamaan kuadrat adalah salah satu topik aljabar pada mata pelajaran 

matematika yang diajarkan di kelas VIII SMP. Selain di kelas VIII, persamaan 

kuadrat juga diajarkan kembali secara khusus di SMA. Topik ini memiliki kaitan 

dengan materi sebelumnya seperti operasi bentuk aljabar dan persamaan linear 

yang menjadi materi prasyarat. Topik persamaan kuadrat memiliki keterkaitan 

dengan materi-materi aljabar selanjutnya seperti fungsi, logaritma, persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak, dan trigonometri. 

Peneliti menemukan sebuah video mengenai topik persamaan kuadrat di 

internet yang menggunakan Bahasa Indonesia. Meskipun bukan video 

pembelajaran di dalam kelas, peneliti tertarik untuk menyimak apa saja yang 

disampaikan dalam video tersebut. Hasil analisis peneliti ialah salah satunya 

banyak lintasan berpikir yang terlewati seperti konsep akar dan konsep faktor 

yang tidak dijelaskan terlebih dahulu sebelum menjelaskan prosedur menentukan 

akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Padahal, konsep faktor suatu 

bentuk aljabar dan faktor nol merupakan landasan untuk melakukan prosedur 

penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. 
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Berdasarkan hasil pengamatan terhadap video tersebut, terdapat bagian 

dimana guru menerangkan karakter dari persamaan kuadrat yang memiliki paling 

banyak dua akar, kemudian guru langsung menjelaskan kemungkinan akar-akar 

yang diperoleh dari persamaan kuadrat tanpa menjelaskan arti akar sebelumnya. 

Saat guru menjelaskan cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode 

faktorisasi, yakni persamaan x
2
 + 7x + 10 = 0 , guru langsung melakukan prosedur 

mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan sepuluh dan bila dijumlahkan 

sama dengan tujuh. Prosedur tersebut akan jadi lebih baik apabila guru 

menjelaskan atau mengingatkan mengenai faktor dari suatu bentuk aljabar terlebih 

dahulu. 

Masalah lainnya ada pada buku pelajaran matematika kelas VIII kurikulum 

2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi Tahun 2014. 

Pada awal topik, persamaan kuadrat diartikan sebagai persamaan yang memiliki 

pangkat tertingginya dua. Ketidakjelasan pada bagian ini adalah bagian mana 

yang harus berpangkat dua. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa saja kita 

mengatakan x + 7
2
 = 0 juga merupakan persamaan kuadrat. Padahal seharusnya 

persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat 

tertingginya dua. Redaksi tersebut disajikan pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Pengertian Persamaan Kuadrat Pada Buku Cetak 

 

Selanjutnya pada bagian faktorisasi aljabar, buku memberi pengantar 

dengan berbagai macam perkalian bentuk aljabar yang diubah menjadi bentuk 

faktorisasi seperti pada gambar 1.2. Saat menentukan akar dari bentuk faktorisasi 

aljabar, misalkan bahwa (x–2)(x+2)=0 menghasilkan x – 2 = 0 atau x + 2 = 0. 

Sebaiknya siswa menemukan alasan sebelumnya mengapa untuk a.b=0 

mengakibatkan a=0 atau b=0. Sedangkan, penjelasan mengenai faktor nol tersebut 

diberikan pada bagian setelah prosedur menentukan akar persamaan kuadrat 
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dengan prosedur faktorisasi yang redaksinya disajikan pada gambar 1.3. 

Sebaiknya bagian faktor nol disimpan sebelum penjelasan mengenai prosedur 

faktorisasi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. 

 

Gambar 1.2. Penyelesaian Persamaan Kuadrat Pada Buku Cetak 

 

 

Gambar 1.3. Redaksi Faktor Nol Pada Buku Cetak 

 

Berdasarkan hasil kajian peneliti terhadap beberapa fenomena tersebut, 

peneliti mencoba meminta beberapa orang untuk mengerjakan empat soal 

persamaan kuadrat yang dibentuk menjadi berbagai konteks. Responden terdiri 

atas siswa kelas X, kelas XI, dan beberapa mahasiswa tingkat 1. Hasil jawaban 

responden yang telah diperoleh menunjukkan bahwa terdapat empat jenis 

kesulitan yang masih dimiliki siswa yaitu kesulitan dalam menghadapi soal 

berbentuk permasalahan kontekstual yang dikoneksikan dengan materi 

matematika lainnya sebagai soal-soal non rutin sehingga siswa mengalami 

kesulitan memahami maksud soal, sulit untuk memodelkan masalah tersebut ke 

dalam bentuk aljabar, dan sulit membentuk persamaan kuadrat yang juga 
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disebabkan kesalahan dalam operasi aljabar, serta memiliki kesulitan saat 

menyelesaikan persamaan kuadrat yang telah diperoleh. 

Kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah terkait persamaan 

kuadrat tersebut bisa terjadi karena ketidaksiapan secara intelektual akibat proses 

pembelajaran yang kurang bermakna atau karena bahan ajar yang tidak sesuai 

dengan karakter siswa. Hal ini selaras dengan pendapat Hudojo (2001, hlm. 31) 

bahwa kesiapan intelektual merupakan syarat mutlak bagi siswa yang mempelajari 

matematika sebab matematika merupakan ilmu yang berstruktur. Selain itu, tahap 

berpikir siswa juga harus disesuaikan dengan desain pembelajaran yang 

dirancang. Berdasarkan teori Piaget (Suherman dkk, 2001, hlm. 39-44), siswa 

SMP kelas VIII berada pada tahap transisi dari berpikir konkret ke operasi formal 

sehingga tidak bisa disamakan proses berpikirnya dengan orang dewasa yang 

sudah terbiasa berpikir operasi formal. 

Berdasarkan hal tersebut, bahan ajar dan proses pembelajaran merupakan 

hal yang harus diperhatikan demi menciptakan pendidikan yang lebih baik. Guru 

seharusnya tidak berpikir imitatif misalnya meniru contoh di buku teks begitu saja 

karena akan berdampak pada kurangnya antisipasi didaktis yang mencerminkan 

ketidaksiapan mental menghadapi berbagai kemungkinan respon siswa terkait 

materi yang disajikan (Suryadi & Suratno, 2013, hlm. 2). Selain itu, saat 

berjalannya hubungan siswa-materi (situasi didaktis), guru perlu mendampingi 

siswa yang terkadang mengolah informasi secara tidak utuh. Jadi, hubungan antar 

guru-siswa (situasi pedagogis) juga perlu diperhatikan. 

Proses berpikir guru terjadi pada tiga fase dalam proses pembelajaran yaitu 

sebelum, saat, dan setelah pembelajaran yang setelah dianalisis berpotensi 

menghasilkan suatu desain didaktis. Ketiga proses berpikir tersebut dapat 

dirangkai untuk menghasilkan suatu desain didaktis baru dan dapat 

diformulasikan sebagai Penelitian Desain Didaktis atau Didactical Design 

Research (DDR) (Suryadi & Suratno, 2013, hlm. 13). 

Hal-hal seperti inilah yang menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut. 

Pada penelitian ini akan diteliti juga mengenai learning obstacle siswa pada 

konsep persamaan kuadrat. Selanjutnya, peneliti akan menyusun desain didaktis 

topik persamaan kuadrat berdasarkan learning obstacle tersebut serta 
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mengimplementasikannya di kelas. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Desain 

Didaktis Topik Persamaan Kuadrat Pada Pembelajaran Matematika SMP 

Berdasarkan Learning Obstacles. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini antara lain: 

2.1. Apa saja learning obstacles yang dimiliki siswa pada topik persamaan 

kuadrat? 

2.2. Bagaimana desain didaktis berdasarkan learning obstacles untuk topik 

persamaan kuadrat? 

2.3. Bagaimana hasil implementasi desain didaktis berdasarkan learning 

obstacle untuk topik persamaan kuadrat? 

2.4. Bagaimana desain didaktis revisi topik persamaan kuadrat setelah dikaji 

implementasinya? 

 

3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

3.1. Penyusunan desain didaktis topik persamaan kuadrat pada pembelajaran 

matematika SMP disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas VIII. 

3.2. Penyusunan desain didaktis topik persamaan kuadrat pada pembelajaran 

SMP didasarkan pada learning obstacles. 

3.3. Pengukuran keberhasilan implementasi desain didaktis didasarkan pada 

proses berpikir siswa. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini antara lain: 

4.1. Mengidentifikasi learning obstacles yang dimiliki siswa pada topik 

persamaan kuadrat. 

4.2. Mengetahui desain didaktis berdasarkan learning obstacles untuk topik 

persamaan kuadrat. 
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4.3. Menganalisis hasil implementasi desain didaktis berdasarkan learning 

obstacle untuk topik persamaan kuadrat. 

4.4. Mengetahui desain didaktis revisi topik persamaan kuadrat setelah dikaji 

implementasinya. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

5.1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mendalami learning 

obstacles dan desain didaktis pada topik persamaan kuadrat. 

5.2. Bagi siswa, penelitian ini mampu meningkatkan penguasaan konsep pada 

topik persamaan kuadrat. 

5.3. Bagi guru, penelitian ini menjadi sumber rujukan mengenai desain didaktis 

yang mampu mengantisipasi learning obstacles dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada topik persamaan kuadrat. 

 

6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dari penelitian ini terdiri atas beberapa bab yang dirinci 

sebagai berikut. 

6.1. BAB I : Pendahuluan, berisi gambaran pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi yang terdiri atas latar belakang yang menjadikan penelitian ini 

diangkat, rumusan masalah yang akan diselesaikan, batasan masalah yang 

dilakukan pada implementasi, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat 

yang akan diperoleh dari penelitian ini, dan struktur organisasi sebagai 

kerangka penulisan hasil penelitian ini. 

6.2. BAB II : Kajian Pustaka, berisi kerangka konsep dan teori yang digunakan 

sebagai penunjang penelitian dan penyusunan skripsi. 

6.3. BAB III : Metodologi Penelitian, berisi metode penelitian,subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

6.4. BAB IV : Temuan dan Pembahasan, berisi hasil penelitian yang diperoleh 

berdasarkan rumusan masalah. 

6.5. BAB V : Simpulan dan Rekomendasi, berisi simpulan dan rekomendasi 

yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh. 


