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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian 

diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:  

1. Learning Obstacles yang dialami oleh siswa dalam mempelajari materi 

pertidaksamaan kuadrat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu ontogenical 

obstacles (hambatan belajar yang terjadi karena perkembangan kognitif atau 

mental siswa tidak sesuai dengan proses pembelajaran), epistemological 

obstacles (hambatan belajar yang terjadi karena keterbatasan pemahaman 

siswa pada konteks tertentu saja), didactical obstacles (hambatan belajar yang 

terjadi karena pilihan didaktis yang tidak sesuai).  

a. Ontogenical obstacles 

Ontogenical obstacles yang dialami siswa adalah tingkat berpikir siswa 

yang masih pada arithmatic thinking. Padahal untuk mempelajari dan 

menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan kuadrat, yang merupakan 

bagian dari aljabar, seharusnya siswa sudah pada tahap algeraic thinking. 

Hambatan yang dikarenakan siswa masih pada tingkat arithmatic 

thinking ini terlihat dari jawaban yang diberikan siswa yang masih 

menggunakan pendekatan aritmatika dalam menyelesaikan masalah 

pertidaksamaan kuadrat. Hal ini terlihat dimana siswa yang masih 

berpikir aritmatika fokus pada perhitungan bukan pada makna variabel 

dan manipulasi aljabar. Fokus pada perhitungan terlihat ketika siswa 

mensubsitusikan nilai x tertentu, untuk melihat nilai x yang memenuhi. 

Akibatnya siswa hanya melihat bahwa solusi yang memenuhi adalah 

nilai-nilai yang dipilih yang memenuhi ketika disubsitusikan.  

 

b. Epistemological obstacles 
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Ada beberapa epistemological obstacles dalam memperlajari 

pertidaksamaan kuadrat yang dialami oleh siswa. Hambatan tersebut 

adalah generalisasi persamaan terhadap pertidaksamaan, dan generalisasi 

dari pertidaksamaan dua variabel. Hambatan yang dikarenakan 

generalisasi persamaan terhadap pertidaksamaan terjadi karena siswa 

menggunakan pemahamannya akan persamaan kuadrat pada konteks 

pertidaksamaan kuadrat. Hal ini terlihat dimana siswa mengalikan 

pertidaksamaan kuadrat dengan bilangan negatif siswa tidak mengubah 

tanda pertidaksamaan, siswa melihatnya proses yang sama pada 

persamaan. Hal ini juga terjadi karena siswa memaknai proses 

menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat sama dengan proses 

menyelesaikan persamaan kuadrat. Epistemological obstacles yang 

lainnya adalah generalisasi pertidaksamaan dua variabel ke 

pertidaksaman kuadrat. Proses generalisasi ini membuat siswa salah 

menunjukkan bagian grafik yang memenuhi nilai pertidaksamaan. 

 

c. Didactical obstacles 

Didactical obstacles yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dan 

ketidaktepatan dalam menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan 

kuadrat adalah  representasi dan pendekatan yang diberikan guru tidak 

beragam, pembelajaran lebih menekankan prosedural, dan pembelajaran 

tidak menekankan perbedaan persamaan dan pertidaksamaan (tidak ada 

transisi yang jelas dari persamaan ke pertidaksamaan). Pendekatan yang 

diberikan guru tidak beragam terlihat dari pola desain pembelajaran yang 

digunakan guru. Guru hanya fokus pada pendekatan garis bilangan dan 

prosedural dalam mengajar pertidaksamaan kuadrat. Hal ini 

menyebabkan siswa kesulitan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat 

yang tidak bisa diselesaikan dengan metode garis bilangan. Pembelajaran 

lebih menekankan prosedural terlihat dari pembelajaran pertidaksamaan 

kuadrat yang diberikan guru hanya mengajarakan mengenai manipulasi 

aljabar dan metode garis bilangan. Padahal menurut Kieran (2004), 
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pendekatan fungsi merupakan inti dari pertidaksamaan kuadrat (aljabar). 

Sementara, pembelajaran tidak menekankan perbedaan persamaan dan 

pertidaksamaan terlihat dari desain pembelajaran guru tidak menekankan 

perbedaan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dan tidak ada transisi 

yang “mulus” dari persamaan kuadrat ke pertidaksamaan kuadrat. 

 

2. Desain Didaktis 

Desain didaktis yang disusun berlandaskan Theory of Didactical Situation, 

dimana desain memuat situasi-situasi yang memungkinkan siswa untuk 

belajar. Situasi ini disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menggunakan pengetahuannya untuk menyusun suatu pengetahuan baru. 

Oleh karena itu situasi dalam desain didaktis ini dimulai dengan 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan generalisasi dari 

persamaan kuadrat. Situasi ini juga dipilih agar ada transisi yang “mulus” dari 

persamaan kuadrat ke pertidaksamaan kuadrat. Dengan transisi yang baik 

siswa diharapkan dapat membedakan konsep pertidaksamaan kuadrat dengan 

persamaan kuadrat. Hal ini menghindari adanya epistemological obstacles 

dimana siswa melakukan generalisasi persamaan ke pertidaksamaan. Situasi 

yang disusun memungkinkan siswa melakukan aksi dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimilikinya dan siswa tertarik untuk melakukan aksi. 

Untuk memungkinkan hal tersebut maka situasi yang disusun adalah 

berbentuk permasalahan kontekstual yaitu permasalahan membangun ruko. 

Melalui aksi atas situasi-situasi yang diberikan, siswa diharapkan mampu 

melakukan formulasi. Situasi-formulasi pada desain ini dibantu melalui 

pertanyaan-pertanyaan penuntun. Formulasi yang dibuat oleh siswa akan 

divalidasi bersama dalam membelajar sehingga akan ditemukan suatu 

formulasi yang tepat. Situasi-situasi yang disusun dalam desain ini saling 

berhubungan dan berkelanjutan. Dari desain didaktis pertama sampai desain 

didaktis keempat semua permasalahan mengenai luas ruko. Situasi yang 

berkelanjutan ini memungkinkan siswa melakukan aksi dan formulasi. Desain 

didaktis pertama sampai kelima mengenai penyelesaian pertidaksamaan 

kuadrat dengan menggunakan pendekatan fungsi (khususnya representasi 
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grafiknya). Sementara untuk desain didaktis kelima mengenai penyelesaian 

pertidaksamaan kuadrat dengan metode garis bilangan. Pada desain ini juga 

dihubungkan antara pendekatan fungsi dengan metode garis bilangan. Desain 

didaktis ini juga disusun dengan mempertimbangkan learning obstacles dan 

learning trajectories. Berdasarkan temuan-temuan akan learning obstacles 

dan analisis atas materi pertidaksamaan kuadrat, maka disusunlah suatu 

hipotetical learning trajectories yang merupakan dugaan (hipotesis) lintasan 

belajar yang bisa dilalui siswa untuk belajar pertidaksamaan kuadrat dengan 

baik. Berdasarkan temuan learning obstacles siswa memahami 

pertidaksamaan kuadrat hanya prosedural saja. Hal ini karena siswa tidak 

memahami bahwa pendekatan fungsi merupakan hal inti dari pertidaksamaan 

kuadrat (aljabar). Hal ini juga yang direkomendasikan dari hasil penelitian 

terdahulu, seperti Kieran (2004), Piez and Voxman (1997) bahwa pendekatan 

fungsi akan sangat membantu siswa dalam memahami pertidaksamaan 

kuadrat. Oleh karena itu learning trajectories yang disusun, dimulai dari 

pendekatan fungsi kemudian pendekatan atau metode garis bilangan.  

 

3. Learning obstacles yang muncul setelah implementasi adalah generalisasi 

metode grafik ke metode garis bilangan, generalisasi persamaan ke 

pertidaksamaan, kecenderungan hanya menggunakan satu pendekatan dan 

tidak ada penekanan akan makna dan penggunaan simbol pertidaksamaan. 

 

4. Desain didaktis revisi atau pengembangan desain didaktis dilakukan pada 

pertanyaan-pertanyaan penuntun dan soal-soal yang diberikan. Pertanyaan-

pertanyaan diubah menjadi lebih mudah dipahami siswa. Sementara soal-soal 

yang dimunculkan lebih variatif. Revisi ini dilakukan dengan berdasarkan 

learning obstacles yang muncul setelah implementasi dan hasil analisis atas 

proses pembelajaran pada tahap implementasi maka desain didaktis direvisi. 
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B. Rekomendasi 

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan kesimpulan dari hasil 

penelitian, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya tindak lanjut dari guru agar 

mengajarkan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan berbagai 

representasi dan pendekatan. Dengan pendekatan yang beragam ini siswa 

dapat memahami pertidaksamaan kuadrat secara utuh tidak sekedar 

prosedural saja. Hal ini akan membuat siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan untuk berbagai konteks. 

Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian ini, penting memperhatikan 

hambatan belajar (learning obstacles) yang dialami oleh siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, hambatan belajar cenderung terjadi akibat generalisasi 

persamaan kuadrat ke pertidaksamaan kuadrat, untuk itu transisi dari 

persamaan ke pertidaksamaan kuadrat harus diperhatikan. Berikutnya, desain 

didaktis berdasarkan Teori Situasi Didaktis perlu dikembangkan lagi, 

sehingga ditemukan situasi fundamental dimana adidactical situation terjadi. 

Dengan demikian, siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

 

2. Pada penelitian ini, aspek devolution belum dikaji. Hal ini penting karena 

agar siswa terlibat aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya maka siswa 

tersebut harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapkan padanya. Begitu pula aspek didactical contract penting untuk 

dikaji, untuk melihat relasi didaktis yang terbentuk dalam proses 

pembelajaran. Sehingga desain didaktis yang lebih baik dapat disusun. Selain 

itu, learning trajectories perlu ditinjau dari sudut pandang development 

progression of thinking untuk melihat learning trajectories yang lebih sesuai 

dengan siswa.  

 

 


