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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Darsono (2000) menyatakan bahwa belajar matematika adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap terhadap matematika yang merupakan obyek dasar yang dipelajari adalah 

abstrak, sering juga disebut obyek mental. Pemahaman terhadap suatu konsep 

matematika yang merupakan hasil belajar matematika dapat terbentuk dari hasil 

konstruksi atau rekonstruksi terhadap objek-objek matematika. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Dubinsky  (2000) dan DeVries (2001) dalam Nurdin (2012) yang 

menyatakan bahwa pemahaman suatu konsep matematika merupakan hasil 

konstruksi atau rekonstruksi terhadap obyek-obyek matematika dimana konstruksi 

atau rekonstruksi tersebut dilakukan melalui aktivitas berupa aksi-aksi matematika, 

proses-proses, objek-objek yang diorganisasikan dalam suatu skema untuk 

memecahkan suatu permasalahan.  

Pemahaman terhadap konsep matematika ini dapat dianalisis melalui suatu 

analisis dekomposisi genetik sebagai operasionalisasi dari teori APOS (Action, 

Process, Object, and Schema). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Dubinsky (2000) dalam Nurdin (2012) bahwa teori APOS adalah suatu teori 

konstruktivis tentang bagaimana kemungkinan berlangsungnya pencapaian/ 

pembelajaran suatu konsep atau prinsip matematika, yang dapat digunakan 

sebagai suatu elaborasi tentang konstruksi mental dari aksi, proses, objek, dan 

skema. Teori APOS juga dapat digunakan sebagai suatu alat analisis untuk 

mendeskripsikan perkembangan skema seseorang pada suatu topik matematika 

yang merupakan totalitas dari pengetahuan yang terkait (secara sadar atau tak 

sadar) terhadap topik tersebut dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan 

tingkat pemahaman siswa. 

Asiala, et al (1997) dalam Mulyono (2012) juga mengemukakan sebuah teori 

untuk mempelajari bagaimana seseorang belajar konsep matematika dan disebut 

sebagai teori APOS (Action, Process, Object, and Schema). Teori APOS ini hadir 

sebagai upaya untuk memahami mekanisme abstraksi reflektif yang diperkenalkan 

oleh piaget untuk menggambarkan perkembangan berpikir logis anak, dan 

memperluas ide ini untuk konsep-konsep matematika lanjut. menurut teori ini, 

seseorang dalam mengkonstruksi konsep matematika melalui empat tahap, yaitu 
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tahap aksi, proses, objek, dan skema. Senada dengan pendapat tersebut, Widada 

(2003) mengungkapkan bahwa dalam teori kognitif, individu dipandang sebagai 

pemroses informasi yang aktif sehingga individu tersebut mampu 

mempresentasikan setiap informasi sesuai dengan tingkat pengetahuan yang 

dimiliki dan menjadikannya sebagai suatu struktur representasi pengetahuan yang 

berupa skema yang disimpannya dalam memori. APOS merupakan akronim dari 

action-process- object-schema. Teori APOS hadir sebagai upaya untuk memahami 

mekanisme abstraksi reflektif untuk menggambarkan perkembangan berfikir logis 

anak, dan memperluas ide ini untuk konsep-konsep matematika. 

Teori APOS yang telah digunakan dalam beberapa penelitian mengenai 

pemahaman mahasiswa dan siswa tentang berbagai topik matematika. Penelitian 

yang dilakukan Nurdin (2012), menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman 

konsep tentang barisan berada pada empat tahap tertentu dari kerangka teori 

APOS, yaitu aksi, proses, objek, dan skema. Penelitian lain yakni Penelitian Mulyono 

(2012) yang menyebutkan bahwa materi grafik fungsi sudah dipelajari mahasiswa 

dengan pengajaran klasikal, maka perlu dikaji bagaimana pemahaman masing-

masing individu terhadap konsep grafik fungsi tersebut menurut teori APOS perlu 

diteliti secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema grafik 

fungsi mahasiswa Field Dependent (FD) sudah koheren, namun ada bagian-bagian 

tertentu yang belum sempurna. Penelitian terkait dengan Teori APOS yakni 

Penelitian Maharaj (2010) yang menghasilkan temuan bahwa konsep limit ini, siswa 

menemukan kesulitan untuk memahami dan menunjukkan hasil dari banyak siswa 

tidak memiliki struktur di proses mental, objek dan skema. Berdasarkan analisis 

tersebut ternyata teori APOS dapat digunakan untuk menginvestigasi 

perkembangan pemahaman matematika secara umum. Senada dengan penelitian 

di atas, penelitian Panca Agustini (2007), yang juga mengadakan penelitian 

mengenai analisis pemahaman siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tulungagung tentang 

himpunan, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, secara umum atau 

prosedur pemahaman siswa SMP Negeri I Karangrejo Tulungagung tentang 

himpunan berada pada tahap proses yaitu siswa mempunyai kemampuan untuk 

menjelaskan tapi pemahaman konsep siswa masih belum cukup baik. 

Fungsi kuadrat merupakan salah satu materi yang dipelajari oleh siswa di SMK.  

Materi fungsi kuadrat merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki 

siswa SMK karena materi ini sangat terkait dengan pemecahan masalah yang 

terkait dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pelajaran matematika di SMK menurut Permendiknas No 22 (Depdiknas, 2006), 

tentang Standar Isi Mata Pelajaran Matematika menyatakan bahwa pelajaran 

matematika SMK bertujuan agar para siswa SMK: (1) memahami konsep 
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matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep,danmengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 

(2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Kenyataan yang terjadi saat melakukan observasi di kelas X Jurusan 

Permesinan (X TPM) SMK Negeri 2 Salatiga ditemukan pemahaman konsep yang 

masih tergolong rendah dalam pelajaran matematika jika dibanding dengan mata 

pelajaran lain. Fenomena ini dibenarkan dan diakui oleh guru matematika kelas X 

Permesinan (X TPM) SMK Negeri 2 Salatiga yakni Bapak Suharto melalui wawancara 

pada tanggal 20 November 2013. Menurut Beliau, hasil siswa yang masih tergolong 

rendah disebabkan siswa-siswa di SMK itu sebagian memiliki kemampuan yang 

kurang atau bisa dikatakan juga malas berpikir itu alasan siswa masuk ke SMK 

untuk fokus pada mata pelajaran produktif (kejuruaan) dan mengkesampingkan 

pelajaran umum salah satunya adalah mata pelajaran matematika yang di anggap 

remeh oleh siswa bahkan siswa juga kurang berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, selain itu siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran bahkan siswa 

kalau dikelas sering berbicara sendiri, sehingga siswa tidak memahami betul konsep 

materi matematika. Selain itu, masih banyak siswa kelas X Jurusan Permesisnan (X 

TPM) SMK Negeri 2 Salatiga yang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan materi fungsi kuadrat. Hal ini diperkuat dengan capaian belajar siswa 

yang masih rendah. Berdasarkan hasil tes siswa kelas X Permesinan (X TPM) SMK 

Negeri 2 Salatiga rata-rata belum tuntas dan sebagian kecil sudah tuntas. Terdapat 

65% yang belum tuntas dan 35% sudah tuntas. Dengan kata lain, hasil tes siswa 

kelas X Jurusan Permesinan (X TPM) SMK Negeri 2 Salatiga masih tergolong rendah, 

artinya pemahaman konsep belum begitu dikuasai oleh siswa. Selain  itu, siswa juga 

kurang aktif dalam pembelajaran, rendahnya sikap positif siswa terhadap 

pembelajaran matematika, rendahnya rasa percaya diri dalam pengerjaan soal-soal 

dan rendahnya keingintahuan siswa yang menghambat pemahaman siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang, “Analisis Pemahaman Tentang Fungsi 
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Kuadrat Berdasarkan Teori APOS Pada Siswa Kelas X Jurusan Permesinan SMK 

Negeri 2 Salatiga.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan 

adalah bagaimana analisis pemahaman tentang fungsi kuadrat berdasarkan teori 

APOS (Action, Process, Object, and Schema) pada siswa Kelas X Jurusan Permesinan 

SMK Negeri 2 Salatiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman tentang fungsi 

kuadrat berdasarkan teori APOS (Action, Process, Object, and Schema) pada siswa 

Kelas X Jurusan Permesinan SMK Negeri 2 Salatiga. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmu 

kepada dunia pendidikan, khususnya dibidang matematika dalam analisis 

pemahaman dengan menggunakan teori APOS (Action, Process, Object, and 

Schema) bagi guru dan siswa dalam memahami materi serta melalui penelitian 

ini dapat diketahui tingkat pemahaman siswa sehingga guru dapat 

menentukan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman siswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat memberikan masukan dan gambaran dalam membantu siswa 

mengenai analisis pemahaman dengan menggunakan teori APOS (Action, 

Process, Object, and Schema) dalam pembelajaran matematika yang telah 

ditetapkan sekolah tanpa melihat keadaan siswa. 

b. Bagi guru  

Dapat menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai 

analisis pemahaman dengan menggunakan teori APOS (Action, Process, 

Object, and Schema) dalam pembelajaran matematika, serta untuk 

mencapai peningkatan hasil belajar siswa sehingga guru dapat menentukan 

rancangan pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman siswa 
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c. Bagi Siswa 

Dapat manyadarkan siswa akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan 

siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki segala 

kelemahan dalam pemahaman matematika dengan menggunakan teori 

APOS (Action, Process, Object, and Schema). 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat menambah wawasan dan bisa mengetahui analisis pemahaman 

dengan menggunakan teori APOS (Action, Process, Object, and Schema) 

lebih dalam terhadap mata pelajaran matematika. 

 




