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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ditandai dengan terbentuknya keterhubungan yang luas, 

dimana setiap orang di belahan dunia manapun bisa saling berhubungan dan 

bekerja sama. Keterhubungan ini  membuat arus informasi mengalir dengan cepat, 

akibatnya terjadi ruang diskursus dan benturan-benturan pemikiran, budaya dan 

kepentingan. Benturan-benturan seperti ini akan memunculkan dimensi-dimensi 

kehidupan yang kompleks.  

Kompleksnya dimensi kehidupan yang diakibatkan oleh keterhubungan 

ekonomi global, ekosistem dan kerjasama politik menuntut setiap orang harus 

memiliki kemampuan komunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah 

dengan setiap orang di belahan dunia.  Kemampuan-kemampuan tersebut harus 

didorong dan ditingkatkan, sehingga masyarakat akan kesulitan menghadapi 

berbagai tantangan di era globalisasi.  Pengembangan kemampuan sumber daya 

manusia terkait erat dengan pendidikan. Hal ini tidak lain karena hakikat 

pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, sehingga 

memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan jaman.  

Mengenai hal ini, Wagner (2008), dari hasil penelitiannya, 

mengungkapkan bahwa siswa memerlukan tujuh kemampuan untuk menghadapi 

era globalisasi. Beberapa kemampuan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis, 

kemampuan pemecahan masalah dan daya imajinasi. Menurutnya, kemampuan ini 

dibutuhkan oleh siswa karena kehidupan nyata yang akan dihadapi mengandung 

banyak dimensi-dimensi yang harus digali terlebih dahulu, bukan bentuk jadi 

yang tidak membutuhkan analisis. Selanjutnya, hasil penelitian Saavedra (2012) 

mengungkapkan bahwa kemampuan abad dua puluh satu yang harus dimiliki 

siswa salah satunya adalah Ways of Thinking, yaitu: creativity and innovation, 

critical thinking, problem solving, decisionmaking, and learning to learn (or 

metacognition). 
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Dalam konteks Indonesia, pendidikan pun dilihat dari sudut pandang yang 

sama, yaitu memperlengkapi peserta didik agar mampu menghadapi dan berperan 

dalam kehidupan nyata (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003), dimana peserta didik 

(siswa) harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan kemampuan 

pemecahan masalah yang akan dihadapinya di kehidupan sehari-hari. Kemampuan 

ini dikembangkan dalam pendidikan formal dan non-formal. Pada pendidikan 

formal pengembangan kemampuan ini dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum 

pembelajaran. Dalam Kurikulum 2013, tantangan global dan kebutuhan akan 

kemampuan pemecahan masalah menjadi titik tolak. Hal ini terlihat jelas dimana 

pembelajaran yang didorong adalah pembelajaran yang berorientasi high-order 

thinking (berpikir tingkat tinggi). 

Dalam pendidikan formal, kemampuan-kemampuan ini dapat dibentuk dan 

ditingkatkan melalui pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah, 

berpikir kritis, sistematis, logis dan kreatif dapat dikembangkan melalui belajar 

matematika, karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat dan 

jelas antar konsepnya, sehingga memungkinkan siswa berpikir rasional. Hal ini 

lebih tegas lagi dikatakan oleh Gunawan (2013), bahwa bila diajarkan dengan 

baik dan benar, matematika sesungguhnya merupakan mata pelajaran yang 

melatih siswa kritis, kreatif, berpikir alternatif, berargumentasi ketat, menyatakan 

buah pikirannya baik dalam lisan maupun tulisan secara sistematis, logis, dan 

lugas. Dalam matematika juga dapat diajarkan pola berpikir deduktif dan induktif.  

Sejalan dengan sifat dan hakikat matematika tersebut, The National 

Council of Teacher of Matematics (NCTM, 2000) merumuskan tujuan 

pembelajaran matematika secara umum, yaitu: (1) Belajar untuk berkomunikasi 

(mathematical communication); (2) Belajar untuk bernalar (mathematical 

reasoning); (3) Belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem 

solving); (4) Belajar untuk mengaitkan (mathematical conneection); (5) 

Pembentukan sikap positif terhadap matematika (possitive attitudes toward 

mathematics).  

Namun pentingnya kemampuan-kemampuan ini kontras dengan keadaan 

di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil The Third in International Math and 



3 

 

Kimura Patar Tamba, 2015 
Pengembangan Desain Didaktis Pertidaksamaan Kuadrat Pada Sekolah Menengah 
Atas  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Science Survey (TIMSS, 2007), Indonesia menduduki peringkat ke-36 dari 49 

negera peserta dengan skor 371. Demikian juga hasil penelitian PISA (The 

Programme for International Student Assesment) pada tahun 2009, Indonesia 

menduduki peringkat 61 dari 65 negara peserta. Berikutnya pada tahun 2011, 

laporan PISA mengungkapkan Indonesia tidak beranjak dari peringkat bawah. 

Bahkan hasil PISA terakhir, pada tahun 2012, menunjukkan bahwa Indonesia 

belum juga beranjak yaitu rangking 63 dari 64 negara yang mengikuti survey 

dengan skor 375.  

Demikian pula dari hasil penelitian TIMSS 2007, terlihat bahwa hanya 

satu persen siswa Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir advanced 

(mengolah informasi, membuat generalisasi, meyelesaikan masalah nonrutin, 

mengambil kesimpulan). Hal ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan siswa 

Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura yang mencapai rata-rata di atas 40 persen. 

Sebaliknya hanya 78 persen siswa Indonesia memiliki kemampuan berpikir 

rendah dan di bawah minimal atau lower order thinking skill (LOTS).  

Hasil analisis ini mengungkapkan bahwa kemampuan matematis siswa 

masih sangat rendah. Rendahnya kemampuan-kemampuan matematis siswa 

disebabkan kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari materi ajar matematika, 

khususnya pada materi pertidaksamaan kuadrat, padahal pertidaksamaan 

memainkan peranan penting dalam matematika. Pertidaksamaan matematika 

adalah salah satu topik krusial dalam memahami beragam topik dalam matematika 

seperti aljabar, trigonometri, dan geometri analitik (Tsamir & Almog, 2001; 

Bazzini, 2001; Bicer, 2014). Pentingnya pertidaksamaan, khususnya 

pertidaksamaan kuadrat, terlihat dalam kurikulum NCTM dan Kurikulum 2013 

dimana siswa sekolah menengah diharapkan mampu penjelaskan pertidaksamaan 

dengan menggunakan simbol matematika dan memberikan interpretasi akan solusi 

dari pertidaksamaan tersebut. Namun nyatanya pertidaksamaan khususnya 

pertidaksamaan kuadrat kurang dikuasai siswa. Siswa mengalami kesulitan belajar 

akan materi tersebut. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa adalah 

manifestasi dari hambatan yang dialami siswa. Brousseau (1997, hlm. 86) 

mengungkapkan bahwa hambatan dalam pembelajaran tidak hanya diakibatkan 
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karena faktor dari siswa. Menurutnya, hambatan belajar siswa dapat diakibatkan 

faktor perkembangan siswa yang disebut sebagai ontogenical obstacles, hambatan 

karena faktor bagaimana pengetahuan itu dibentuk yang disebut sebagai 

epistemological obstacles dan hambatan yang disebabkan oleh pilihan 

pembelajaran yang diambil guru dalam proses pembelajaran yang disebut sebagai 

didactical obstacles.  

Beberapa hambatan belajar (learning obstacle)  yang dimanifestasikan 

oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapai siswa, diungkapkan dari hasil penelitian 

beberapa orang peneliti (Almog & Ilany, 2012; Ureyen, 2006; Yin, 2005; Tsamir 

& Bazzini, 2004; Tsamir & Bazzini, 2001). Dari hasil penelitian Ureyen (2006) 

diidentifikasi beberapa hambatan belajar. Hambatan pertama berhubungan dengan 

perkalian pertidaksaman dengan bilangan negatif atau bilangan nol. Dalam 

melakukan perkalian pada pertidaksamaan, siswa tidak mempertimbangkan nilai 

positif atau negatif dari pengali tersebut. Hambatan tersebut dapat terlihat dari 

gambar berikut: 

 

Gambar 1.1 Hambatan yang dihadapi siswa (Ureyen dkk, 2006) 

Dari hasil pekerjaan siswa di atas, terlihat dimana hambatan terjadi ketika 

mengalikan kedua ruas dengan sebuah bilangan tanpa memperhatikan nilai 

pengali tersebut apakah negatif atau positif. Misalnya pada gambar 1 di atas, 

dimana kesalahan terjadi ketika mengalikan kedua ruas pertidaksamaan dengan x, 

tanpa mempertimbangkan apakah x < 0 atau x > 0.  

Sementara  Tsamir & Bazzini (2001a, 2004b) menemukan hambatan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan. Hambatan 

pertama yang ditemukan berkaitan dengan perkalian kedua sisi pertidaksamaan 

dengan bilangan negatif tanpa merubah arah dari pertidaksamaan. Hambatan 

kedua mengenai pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, siswa mengalikan 
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kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan pembilang tanpa memperhatikan 

kasus bilangan nol dan bilangan negatif.  

Hambatan lain yang  dihadapi siswa pada materi pertidaksamaan kuadrat 

juga ditemukan oleh Bicer dkk (2014). Pertama, siswa melakukan generalisasi 

persamaan ke dalam pertidaksamaan. Siswa tidak menyadari adanya perbedaan 

proses matematika antara persamaan dan pertidaksamaan. Sebagai contoh, banyak 

siswa sekolah menengah atas yang memberikan jawaban untuk pertidaksamaan     

(y –2) (y + 9) > 0 adalah (y –2) > 0 dan (y + 9) > 0, siswa tersebut tidak menyadari 

bahwa (y –2) < 0 dan (y + 9) < 0 juga memenuhi pertidaksamaan tersebut. Selain 

itu, siswa juga melakukan generalisasi persamaan pada pertidaksamaan dimana 

siswa mengganggap bahwa solusi untuk pertidaksamaan adalah tunggal. Hal itu 

tergambar dari jawaban siswa berikut ini: 

 

             Gambar 1.2 Hambatan yang dialami siswa (Bicer dkk, 2014) 

                 Dari jawaban di atas terlihat bahwa siswa melakukan subsitusi bilangan 

tertentu, keterbatasan pemilihan bilangan ini membuat jawaban yang diberikan 

tidak tepat. Kedua, ketika berhadapan pada persoalan pertidaksamaan, takkala 

siswa sudah menemukan solusi dari pertidaksamaan, mereka tidak selalu memiliki 

pemahaman akan makna dari solusi yang mereka peroleh. 

Selain itu beberapa hambatan dan kesalahan siswa dalam memahami 

pertidaksamaan kuadrat ditemukan oleh Yin (2005) yaitu: (i) dalam 

menyelesaikan pertidaksamaan (3x–4)(2x+1)<0, siswa selalu memberikan 

jawaban (3x–4)<0 dan (2x+1)<0; (ii) siswa sering mengubah tanda 

pertidaksamaan secara tidak konsisten; (iii) jawaban yang diberikan sering tidak 

logis dimana jawabannya seperti –2 > x > 5 atau –2 > x < 5 dan –2 < x > 5. 
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Secara umum Bicer dkk (2014) mencatat beberapa hambatan utama siswa 

dalam memahami pertidaksamaan kuadrat, yaitu: a) lemahnya pengetahuan dan 

skill aritmatika; b) ketiadaan pemahaman semantik dan simbolik pertidaksamaan; 

c) mencari nilai/solusi; d) pemilihan hubungan logis; e) pembagian atau perkalian 

faktor bukan positif, dan e) menghubungkan antara tanda hasil perkalian faktor 

dan tanda dari faktornya tersebut. 

Hambatan-hambatan di atas terjadi karena faktor epistemologi, yaitu 

akibat pemahaman yang tepat pada persamaan kuadrat namun tidak berlaku pada 

pertidaksamaan kuadrat. Secara epistemologi pertidaksamaan berbeda dengan 

persamaan dalam hal prosedur, makna dan semantik (Bagni, 2005; Blanco & 

Garrote, 2007). Sementara itu siswa seperti yang diutarakan di atas cenderung 

melakukan generalisasi konsep persamaan dengan pertidaksamaan, dalam hal 

inilah terjadi hambatan secara epistemologi.  

Selain epistemological obstacles yang telah disebutkan, kesulitan siswa 

juga dapat diakibatkan oleh hambatan didaktik (didactical obstacles) yaitu karena 

pilihan pendekatan yang diambil guru. Salah satu hambatan yang diakibatkan 

pilihan didaktis guru diutarakan oleh Rubenstein dan Thompson (2001) yakni 

guru tidak menekankan arti semantik dan simbolik dalam pertidaksamaan.  

Dari pemaparan di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa siswa 

mengalami hambatan dalam memahami pertidaksamaan, khususnya 

pertidaksamaan kuadrat. Hambatan-hambatan yang telah diungkapkan oleh 

peneliti-peneliti sebagaimana diungkapkan di atas perlu diperhatikan dalam 

konteks pembelajaran di dalam kelas. Hambatan-hambatan seperti itu dapat terjadi 

juga dalam pembelajaran, bahkan bukan tidak mungkin ada hambatan-hambatan 

lain yang dialami siswa baik secara ontogenik, epistemologi maupun didaktik 

selain yang telah diungkapkan di atas.  

Munculnya hambatan belajar tentu berhubungan dengan proses 

pembelajaran matematika di dalam kelas. Penyebabnya ditengarai oleh karena 

proses pembelajaran matematika yang terjadi di dalam kelas tidak memperhatikan 

keragaman cara belajar siswa. Hal ini tercermin dari rangkaian pembelajaran di 

dalam kelas yang masih berpusat kepada guru. Suryadi (2005) mengemukakan 
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bahwa secara umum pembelajaran matematika di Indonesia masih terdiri atas 

rangkaian kegiatan berikut: awal pembelajaran dimulai sajian masalah oleh guru, 

selanjutnya dilakukan demonstrasi penyelesaian masalah tersebut, dan terakhir 

guru meminta siswa untuk melakukan latihan penyelesaian soal. Hasil dari 

pembelajaran tersebut mengakibatkan siswa mengalami kesulitan apabila 

dihadapkan pada soal-soal yang tidak pernah dicontohkan pada pembelajaran, 

apalagi soal-soal pemecahan masalah. Ini tampak jelas ketika siswa dihadapkan 

dengan soal-soal pemecahan masalah berbeda konteks dengan yang dicontohkan 

atau diajarkan, siswa menyerah dan tidak dapat melakukan proses 

penyelesaiannya. Siswa akan beralasan bahwa soal tersebut belum pernah 

diajarkan.  

Hal ini juga diakibatkan karena pembelajaran matematika yang terjadi di 

dalam kelas cenderung disampaikan dalam bentuk siap saji dimana siswa 

langsung disuguhi konsep-konsep matematika. Guru sendiri lebih memilih 

melaksanakan pembelajaran matematika yang cenderung menyiapkan bahan yang 

siap saji untuk siswa yang dikemas dalam pembelajaran langsung. Pembelajaran 

ini dipilih karena dipandang sebagai sajian yang singkat padat dan efektif dari segi 

waktu. Proses belajar mengajar yang seperti itu akan membuat matematika hanya 

menjadi tumpukan fakta bersifat rote learning pada siswa. 

Padahal guru seharusnya berusaha menciptakan desain pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan memperhatikan kebutuhan siswa, guru 

tidak harus berpatokan pada buku yang sudah siap saji, melainkan 

mempertimbangkan hambatan belajar (learning obstacle) dan lintasan belajar 

siswa. Desain proses belajar mengajar seperti yang diutarakan di atas tersebut 

berkaitan erat dengan proses berpikir guru dalam konteks pembelajaran. 

Mengenai hal ini, Suryadi (2010) mengatakan bahwa proses berpikir guru dalam 

konteks pembelajaran terjadi pada tiga fase yaitu sebelum pembelajaran, pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan setelah pembelajaran. Kecenderungan proses 

berpikir sebelum pembelajaran yang lebih berorientasi pada penjabaran tujuan 

berdampak pada proses penyiapan bahan ajar serta minimnya antisipasi dalam 

pembelajaran. Selain itu, proses belajar matematika yang cenderung diarahkan 
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pada berpikir imitatif (peniruan) seperti penyajian bahan ajar yang siap saji, 

berdampak pada kurangnya antisipasi bersifat didaktis yang tercermin dalam 

persiapan yang dilakukan guru.  

Ditambah lagi rencana pembelajaran biasanya kurang mempertimbangkan 

keragaman respon siswa atas situasi pembelajaran yang dikembangkan.  Hal ini 

mengakibatkan bahwa rangkaian situasi didaktis yang dikembangkan tersebut 

kemungkinan besar tidak sesuai dengan keragaman lintasan belajar (learning 

trajectory) masing-masing siswa. Padahal lintasan belajar setiap siswa belum 

tentu seragam bahkan sama.  

 Dengan demikian, dalam mengembangkan kemampuan matematis siswa, 

perlu dikembangkan desain didaktis dengan memperhatikan keragaamaan lintasan 

belajar siswa dan antisipasi didaktisnya. Di samping itu, untuk mengkonstruksi 

pemahaman dan meningkatkan kemampuan matematis, pengembangan bahan ajar 

harus berangkat dari konteks masalah keseharian yang memerlukan analisis bukan 

sekedar langkah-langkah baku. Desain didaktis bahan ajar seperti ini memiliki 

peran penting dalam proses pembelajaran matematika.  

 Untuk itu perlu disusun desain didaktis dengan memperhatikan 

hambatan belajar, lintasan belajar serta antisipasi didaktis akan kemungkinan 

respon siswa. Dengan demikian, kesulitan belajar siswa dapat diminimalisir 

sehingga akan terbentuk pemahaman siswa yang utuh akan pertidaksamaan 

kuadrat. Desain didaktis seperti yang dikemukakan di atas (mempertimbangkan 

learning obstacles dan learning trajectories) adalah salah satu dasar dari Theory 

of Didactical Situation. Menurut teori ini, peran guru adalah menciptakan situasi 

didaktis dimana siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini 

mendorong desain didaktis yang disusun guru bukan siap saji karena desain 

didaktis akan disusun sesuai dengan situasi yang memungkinkan siswa (pada 

konteks siswa tersebut) untuk mengkonstruksi pengetahuan. 

 Oleh karena itu, sebagai insan pendidikan, penulis termotivasi untuk 

bertanggungjawab menanggapi hal tersebut melalui pelaksanaan penelitian 

pembelajaran dengan desain didaktis, yang berjudul “Pengembangan Desain 

Didaktis Materi Pertidaksamaan Kuadrat pada Sekolah Menengah Atas” 
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B. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini terjadi pada dua tahapan. Pertama, penelitian pendahuluan. 

Dalam penelitian pendahuluan dilakukan identifikasi atas hambatan belajar siswa 

(learning obstacle). Kedua, penelitian pengembangan desain didaktis 

pertidaksamaan kuadrat. Untuk itu, penulis merumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana hambatan belajar (learning obstacle) yang dialami siswa dalam 

mempelajari materi pertidaksamaan kuadrat? 

2. Bagaimana desain didaktis awal materi pertidaksamaan kuadrat yang mampu 

meminimalisir learning obstacle yang dialami dalam mempelajari materi 

pertidaksamaan kuadrat? 

3. Bagaimana learning obstacle siswa yang muncul setelah implementasi desain 

didaktis awal? 

4. Bagaimana hasil revisi desain didaktis awal materi pertidaksamaan kuadrat 

yang dapat dikembangkan berdasarkan learning obstacle siswa yang muncul 

setelah implementasi desain didaktis awal? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis hambatan belajar (learning obstacle) terkait materi 

pertidaksamaan kuadrat. 

2. Mengembangkan desain didaktis awal pada materi pertidaksamaan kuadrat. 

3. Menganalisis learning obstacle siswa yang muncul setelah implementasi 

desain didaktis awal. 

4. Mengetahui hasil revisi desain didaktis awal materi pertidaksamaan kuadrat 

yang dapat dikembangkan berdasarkan learning obstacle siswa yang muncul 

setelah implementasi desain didaktis awal. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal sumbangan teoritis 

dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan 
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teoritis dalam mengkaji desain didaktis, learning obstacles, dan learning 

trajectories.  Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah khasanah 

pengetahuan akan pembelajaran matematika, khususnya dalam menyusun desain 

didaktis.  

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

matematis siswa. Dengan penelitian ini diharapkan siswa semakin mudah dalam 

memahami materi pertidaksamaan kuadrat. Demikian pula kemampuan matematis 

siswa semakin berkembang. Sehingga dapat menghadapi perkembangan jaman 

khususnya di abad dua puluh satu ini. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat 

bagi guru sebagai sarana untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam 

merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi proses pembelajaran 

matematika terkhusus pada materi pertidaksamaan kuadrat. 

E. Stuktur Organisasi Tesis 

 Tesis ini terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan terakhir kesimpulan dan 

rekomendasi. Pada bab pertama, pendahuluan, akan dipaparkan mengenai alasan-

alasan yang mendasari serta latar belakang penelitian ini. Pada bab dua, kajian 

pustaka, alasan-alasan yang mendasari penelitian ini akan ditinjau dari sudut 

pandang teori yang sudah ada. Teori-teori yang dirujuk adalah teori belajar, 

Theory of Didactical Situation (Teori Situasi Didaktis), learning obstacle, 

learning trajectories serta pembahasan mengenai materi pertidaksamaan kuadrat.  

 Pada bab ketiga, akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian Didactical 

Design Research (DDR). Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai, subjek dan 

pengumpulan dan pengolahan data. Sementara pada bab keempat, hasil penelitian 

dan pembahasan, akan mengungkapkan hasil yang diperoleh selama penelitian 

serta pembahasan dari hasil tersebut. Pada bab terakhir, kesimpulan dan 

rekomendasi, peneliti akan mengungkapkan kesimpulan yang dari penelitian serta 

rekomendasi berdasarkan hasil dan temuan dalam penelitian. 


