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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diperoleh penulis. 

1. Karakteristik soal PISA untuk konten uncertainty and data adalah soal terdiri 

dari stimulus dan beberapa soal berkaitan dengan stimulus tersebut. Penyajian 

data pada soal tes PISA terdiri dari tabel dan grafik sederhana, grafik 

multivariabel, dan kombinasi beberapa penyajian data. Kemampuan 

menafsirkan data merujuk pada reading the data, reading between the data, dan 

reading beyond the data. 

2. Identifkasi learning obstacle yang dialami siswa dalam menjawab soal tes PISA 

adalah sebagai berikut 

a) Didactical obstacle :  

(1) Salah dalam menentukan specifier. 

(2) Salah dalam membaca skala nilai. 

(3) Menjumlahkan semua nilai specifier (grafik multi set data) 

(4) Kesalahan meliputi salah dalam memahami makna tren data 

- Tren data dipahami sebagai jumlah total nilai keseluruhan dalam 

kurun waktu tertentu. 

- Tren data dipahami sebagai frekuensi terbesar (termasuk hits) 

- Tren data dipahami sebagai nilai tertinggi dan terendah 

- Tren data dipahami sebagai nilai-nilai data p[ada kurun waktu 

tertentu 

(5) Pemahaman tentang objek langsung matematika dan pedagogical 

content knowledge guru berkaitan dengan materi menafsirkan data pada 

tabel dan grafik yang kurang. 

(6) Urutan materi grafik garis yang berhubungan dengan konsep bilangan riil 

mendahului pembelajaran konsep bilangan riil. Siswa mungkin akan 

kesulitan memahami bahwa data pada grafik ini berada sepanjang garis. 
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b) Ontogenic obstacle : 

(1) Salah dalam menentukan specifier. 

(2) Salah dalam membaca skala nilai. 

(3) Kesalahan dalam memahami makna tren data 

- Tren data dipahami sebagai jumlah total nilai keseluruhan dalam 

kurun waktu tertentu. 

- Tren data dipahami sebagai frekuensi terbesar (termasuk hits) 

- Tren data dipahami sebagai nilai tertinggi dan terendah 

- Tren data dipahami sebagai nilai-nilai data pada kurun waktu 

tertentu 

(4) Kesulitan redaksi soal karena kurang jelasnya batasan masalah yang 

diberikan. Beberapa soal berisi pertanyaan yang sulit dijawab untuk usia 

SD dan SMP contoh “apa yang dapat kalian simpulkan tentang kurs 

rupiah dari bulan Januari sampai Desember?”. Pertanyaan ini bersifat 

umum sehingga siswa akan bingung menjawabnya. Contoh lainnya 

adalah apa yang dapat kalian simpulkan tentang sepatu ukuran 35, 36, 

dan 39?”. 

c) Epistemological obstacle  

(1) Salah dalam menentukan specifier. 

(2) Salah dalam membaca skala nilai. 

(3) Salah dalam memahami masalah 

(4) Salah dalam membandingan 

(5) Kesalahan meliputi salah dalam memahami makna tren data 

- Tren data dipahami sebagai jumlah total nilai keseluruhan dalam 

kurun waktu tertentu. 

- Tren data dipahami sebagai frekuensi terbesar (termasuk hits) 

- Tren data dipahami sebagai nilai tertinggi dan terendah 

- Tren data dipahami sebagai nilai-nilai data pada kurun waktu 

tertentu 

3. Desain didaktik materi penyajian data yang sesuai dengan standar PISA dilihat 

dari sajian data dan kemampuan menafsirkan grafik adalah situasi didaktis  

harus memuat stimulus dan beberapa soal yang mengikutinya. Stimulus 
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dirancang dengan berdasarkan permasalahan kehidupan sehari-hari dan bukan 

merupakan “carefully mathematized problem”. 

 

B. Implikasi 

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beebrapa implikasi yang terjadi, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Teridentifikasinya learning obstacle siswa dalam mempelajari materi 

penyajian data, penulis dapat merancang pembelajaran yang sesuai unuk 

mengantisipasi munculnya learning obstacle tesebut pada pembelajaran 

selanjutnya. 

2. Melalui perumusan learning trajectory yang dilalui siswa dalam mempelajari 

materi penyajian data, penulis dapat mempertimbangkan alur belajar yang 

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

3. Teridentidikasinya karakteristk saol tes PISA untuk konten materi uncertainty 

and data, penulis dapat merancang desain situasi didaktis yang sesuai dengan 

standar minimal PISA dengan mempertimbangkan learning obstacle dan 

learning trajectory siswa. 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan untuk penelitian selanjutnya adalah 

1. Identifikasi karakteristik soal PISA pada penelitian ini terbatas pada aspek 

representasi data dan interpretasi data saja. Identifikasi kareakteristik soal 

berdasarkan struktur umum soal belum dikaji secara mendalam, misalnya topik 

masalah dan struktur stimulus dalam penyajian  data. 

2. Dalam penelitian ini, identifikasi learning obstacle dan learning trajectory  

hanya terbatas berdasarkan dua aspek yaitu representasi dan interpretasi data. 

Aspek lain seperti konteks atau topik permasalahan dan keterkaitan dengan 

topik atau konsep matematika lainnya belum menjadi bagian dari penelitian 

ini. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya adalah untuk menjawab bagaimana 

konteks atau topik permasalahan atau topik matematika lainnya dapat menjadi 

hambatan belajar siswa. 


