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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pembahasan pada subbab ini memuat beberapa pokok pikiran, yaitu tentang 

makna turunan fungsi menurut siswa, bagaimana pengalaman pemaknaan terkait 

konsep turunan yang dialami siswa, dan identifikasi learning obstacle siswa SMA 

pada konsep turunan fungsi.  

Pertama, tentang makna turunan fungsi menurut siswa. Siswa cenderung 

memaknai turunan fungsi sebagai suatu simbol matematika tanpa memberikan arti 

yang mudah dipahami atau lebih mendalam dalam benak mereka, misalnya 

cenderung memaknai turunan sebagai 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1 dibandingkan 

memahami turunan fungsi sebagai kemiringan garis singgung pada kurva. Makna 

yang terbentuk tersebut merupakan implikasi dari pengalaman yang telah 

diperoleh siswa ketika menemui situasi-situasi yang berkaitan dengan turunan 

fungsi. Pengalaman yang diperoleh siswa tersebut berasal dari internet, buku 

sumber, pembelajaran di kelas, dan pengetahuan awal siswa tentang prasyarat 

turunan. 

Kedua, tentang pengalaman pemaknaan terkait konsep turunan yang dialami 

siswa ditinjau dari dua sumber, yaitu dari guru dan buku sumber. Ditinjau dari 

segi guru diperoleh bahwa pengetahuan guru tentang turunan fungsi, 

pembelajaran siswa, dan pedagogi saling berhubungan satu sama lain. 

Pengetahuan guru tentang pembelajaran siswa dan pedagogi sangat bergantung 

pada bagaimana pengetahuan guru tentang turunan fungsi atau konsep 

matematika. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa guru cenderung 

memandang turunan fungsi sebagai suatu materi yang memuat objek matematika 

(definisi, teorema, masalah dan solusinya) daripada sebagai suatu aktivitas belajar 

matematika dalam siklus triadic aksi mental-WoT-WoU (lihat Harel, 2008; 

Suryadi, 2018a).  
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Ditinjau dari segi buku sumber diperoleh bahwa sajian turunan cenderung 

diberikan secara langsung tanpa terdapat situasi yang mendorong siswa untuk 

menggali dari mana suatu konsep diperoleh. Padahal, adanya keleluasaan berpikir 
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bagi siswa sangat penting sebagai bagian dari proses berpikir untuk memperoleh 

pengetahuan secara mendalam. 

Ketiga, tentang identifikasi learning obstacle siswa pada konsep turunan 

fungsi. Berdasarkan temuan dan pembahasan, diperoleh tiga jenis hambatan siswa 

dalam mempelajari konsep turunan fungsi yaitu, sebagai berikut. 

 

a. Ontogenic Obstacle: 

Ontogenic obstacle konseptual: 

1. Salah dalam memahami masalah tentang gradien. 

2. Salah dalam memahami masalah tentang gradien garis singgung kurva. 

Ontogenic obstacle psikologis: 

1. Ketertarikan rendah terhadap pelajaran matematika. 

2. Siswa prustasi karena terlalu banyak tugas. 

3. Motivasi belajar yang rendah terhadap pelajaran matematika. 

 

b. Didactical Obstacle 

1. Kesalahan dalam memaknai turunan sebagai nilai fungsi 𝑓(𝑥) bukan 

𝑓′(𝑥). 

2. Kurang tepat dalam membaca grafik fungsi. 

3. Kesalahan dalam menafsirkan grafik fungsi. 

4. Kurang tepat dalam menterjemahkan persoalan ke dalam model 

matematika. 

5. Urutan materi yang kurang memperhatikan representasi antar konsep. 

6. Alur pembelajaran ketika di kelas terlalu cepat. 

 

c. Epistemological Obstacle 

1. Kurang tepat dalam menentukan gradien. 

2. Kurang tepat dalam menentukan turunan fungsi linier. 

3. Salah dalam memahami masalah tentang gradien garis singgung kurva. 

4. Kesalahan dalam memahami makna gradien:  

 Gradien sebagai nilai input. 

 Gradien sebagai daerah kuadran. 

5. Kurang tepat menentukan turunan dengan aturan 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1. 



92 
 

Arum Dahlia Mufidah, 2018 
LEARNING OBSTACLE SISWA SMA PADA KONSEP TURUNAN FUNGSI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

6. Kurang tepat menentukan turunan dengan aturan perkalian. 

7. Kurang tepat menentukan turunan dengan aturan pembagian. 

8. Kurang tepat menentukan turunan dengan aturan rantai. 

9. Kurang tepat dalam membaca grafik fungsi. 

10. Kesalahan dalam menafsirkan grafik fungsi 

11. Kesulitan dalam menggambarkan grafik fungsi 

12. Salah dalam memahami masalah tentang garis singgung kurva, nilai 

maksimum dan nilai minimum 

13. Kurang tepat dalam menentukan gradien garis singgung. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Melalui peninjauan atas penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyimpulkan bahwa masih terdapat banyak keterbatasan dalam penelitian ini. 

Adapun keterbatasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi pembelajaran turunan fungsi hanya dilakukan pada pembelajaran 

matematika wajib (kelas 11, semester 2). Padahal, pembelajaran turunan 

fungsi pertama kali diperkenalkan di matematika peminatan (kelas 11, 

semester 2).  

2. Tes terbatas untuk mengidentifikasi pemahaman siswa pada turunan fungsi 

aljabar, belum sampai kepada konsep turunan fungsi trigonometri. 

3. Penulis tidak melakukan analisis dokumentasi RPP buatan guru karena guru 

belum berkenan memberikan dokumen tersebut. 

4. Wawancara guru dilakukan dengan mengisi kuisioner guru karena 

keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dengan guru mitra. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran dari temuan ini ditujukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut. Pertama, hal yang harus dipertimbangkan lebih awal dalam 

mendesain suatu pembelajaran yaitu tentang urutan dan tahapan kurikulum. 

Apabila dipertimbangkan dengan matang maka jauh sebelum mempelajari suatu 

konsep akan diperhatikan apakah konsep tersebut merupakan konsep lanjutan atau 

konsep yang dikenal pertama kali. Hal tersebut senada dengan hakikat konsep 

matematika bahwa matematika yang tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis,  
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dan sistematis (Suherman, dkk., 2003). 

Kedua, perlu diperhatikan bahwa sebelum mempelajari konsep turunan, 

siswa sudah harus memiliki pengetahuan prasyarat tentang konsep turunan. Hal 

ini yang menjadi salah satu alasan mengapa materi turunan fungsi baru dipelajari 

di jenjang SMA karena konsep matematika yang dipelajari di jenjang sebelumnya 

menjadi bekal yang penting sebelum mempelajari materi turunan. 

Ketiga, meskipun partisipan pada penelitian ini seharusnya sudah memasuki 

tahap operasi formal menurut Teori Piaget, namun untuk konsep turunan fungsi 

ditemukan adanya kesulitan dalam membayangkan secara abstrak konsep 

tersebut. Hal tersebut diketahui dari kecenderungan anak memaknai turunan 

sebagai simbol matematika tanpa makna. Hal ini yang mendasari bahwa 

pembelajaran turunan hendaklah mengutamakan pembentukan makna agar 

tercipta pembelajaran yang berarti dan berkesan bagi siswa. Pembelajaran tersebut 

sebaiknya berangkat dari fenomena sederhana sehingga anak dapat merasakan 

konsep tersebut pada diri mereka. 

Keempat, aspek yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu keadaan 

psikologis anak. Desain pembelajaran turunan hendaklah inovatif dalam 

menampilkan episode-episode yang tidak mudah ditebak oleh siswa. Maksudnya, 

variasi pembelajaran terkadang diperlukan untuk mengurangi kebosanan, 

sederhana namun tidak terduga bagi siswa, sehingga motivasi dan minat siswa 

tetap terjaga. 

Kelima, saran selanjutnya berkaitan dengan porsi waktu. Hal tersebut 

penting karena pada penelitian ini, pembelajaran turunan diberikan di semester 

dua. Dari hasil observasi diperoleh bahwa di semester tersebut, KBM efektif 

terbatas akibat kegiatan persiapan ujian nasional kelas XII. Oleh karena itu, 

sebaiknya pembelajaran turunan ditekankan pada konsep yang esensial, seperti 

membangun pemahaman pada definisi turunan. 

Penyajian konsep turunan hendaknya digambarkan secara jelas bagi benak 

siswa (baik secara simbol matematika maupun secara geometri). Pada Gambar 5.1 

diilustrasikan learning trajectory untuk meminimalisir learning obstacle 

berdasarkan temuan pada penelitian ini.  

Pertama,   sebelum   memasuki   materi   turunan,   setidaknya    terdapat  
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pengetahuan yang harus dimiliki siswa. Konsep tersebut meliputi aljabar, sistem 

bilangan, sistem koordinat, garis lurus, gradien, persamaan garis lurus, grafik 

fungsi sederhana (membaca grafik fungsi, menafsirkan dalam bentuk interval, 

menggambar grafik fungsi), limit, atau fungsi. Melalui konsep-konsep tersebut, 

selanjutnya dapat dikonstruksi tentang gradien garis singgung kurva melalui 

konsep gradien dan limit. Setelah konsep gradien garis singgung kurva 

terbayangkan pada benak siswa, selanjutnya mereka dapat menuangkan konsep 

tersebut ke dalam simbol matematika. 

 

 

Gambar 5.1 Learning Trajectory Materi Turunan Fungsi 
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Kedua, melalui konsep gradien garis singgung yang telah terbentuk, siswa 

dapat memaknai dalam bentuk lain yaitu tentang kecepatan sesaat. Makna-makna 

yang telah terbentuk tersebut selanjutnya dapat dikenal sebagai konsep turunan 

atau secara simbol dinyatakan sebagai 𝑓′(𝑥) atau 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. dengan konsep turunan yang 

telah diperoleh, siswa dapat bermain dengan simbol-simbol matematika untuk 

menemukan penurunan rumus turunan. Rumus tersebut meliputi aturan dari suatu 

fungsi identitas, aturan pangkat, turunan dari suatu jumlah, turunan dari suatu 

selisih, turunan dari suatu perkalian, turunan dari suatu pembagian, dan aturan 

rantai. Adapun dalam penurunan rumus-rumus tersebut diperlukan pengetahuan 

siswa tentang eksponen, aturan pangkat, atau pemangkatan suatu binomial. 

Melalui pemahaman konsep turunan yang bermakna bagi siswa, diharapkan siswa 

dapat mengembangkan pengetahuannya tentang aplikasi turunan fungsi 

(contohnya persamaan garis singgung , kasus maksimum, dan kasus minimum). 


