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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Penelitian ini digunakan menggali dan mendeskripsikan tentang analisis 

pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika materi fungsi 

kuadrat berdasarkan teori APOS (Action, Process, Object, And Schema). Hasil 

yang diperoleh melalui tes uraian dan wawancara kepada keempat subjek 

berdasarkan pada teori APOS bahwa ke empat subjek berada pada 

pemahaman tahap aksi jika siswa dapat menentukan nilai dari suatu fungsi 

yang telah disediakan nilainya yang harus disubstitusikan sebagai pengganti 

variabel pada fungsi yang tersedia dan melakukan perhiungan step by step, 

serta siswa hanya dapat menjelaskan pengertian fungsi kuadrat sebagai 

formula yang mempunyai masukan dan menghasilkan nilai keluaran, dengan 

pembatasan soal menentukan nilai dari persamaan fungsi kuadrat jika telah 

disediakan suatu nilai jika diketahui f: x → f (x) = (x+2)2 dengan x = 5. 

 Kemudian tiga subjek berada pada pemahaman  tahap proses jika siswa 

dapat menggambarkan grafik fungsi menggunakan beberapa titik tertentu 

yang telah ditentukan, dengan pembatasan soal menggambar grafik fungsi 

kuadrat y = f(x) = x2 + 2 dan tentukan titik-titik daerah hasilnya. Selain itu, ke 

empat subjek masih menemukan kesulitan untuk memahami soal dan 

menunjukkan hasil dari subjek tidak memiliki struktur pada pemahaman tahap 

objek dengan permasalahan menjelaskan pengertian fungsi serta 

menunjukkan mana yang merupakan fungsi atau bukan fungsi kuadrat, dan 

memberikan alasannya, serta pemahaman pada tahap skema jika siswa dapat 

merancang dan menyelesaikan model matematika yang telah terbentuk 

dengan menggunakan aksi, proses, objek, dan skema lain dari suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, serta siswa mampu merefleksi 

tentang cara-cara yang telah digunakan dengan pembatasan soal pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan peneliti 

agar dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa berdasarkan teori APOS, 

sebagai berikut:  
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1. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Tentang Fungsi Kuadrat 

Berdasarkan Teori Apos (Action, Process, Object, And Schema) pada Siswa 

Kelas X Jurusan Permesinan SMK Negeri 2 Salatiga” dapat dijadikan sebagai 

bahan pedoman atau acuan pembelajaran pada guru-guru yang lain. 

2. Bagi Guru 

Perlu memperhatikan pembelajaran matematika yang lebih 

melibatkan pemahaman siswa berdasarkan teori APOS (Action, Process, 

Object, And Schema) dalam menemukan dan mengkonstruksi suatu 

konsep atau prinsip matematika, misalnya siswa dilibatkan secara aktif 

dalam menemukan rumus dan konsep dari suatu materi matematika, serta 

dapat mengaitkan materi-materi matematika yang telah diberikan kepada 

siswa sebelumnya untuk membantu siswa dalam memahami materi 

matematika selanjutnya. 

3. Bagi Siswa 

Analisis pemahaman dengan menggunakan teori APOS (Action, 

Process, Object, And Schema) dapat mengukur pemahaman konsep setiap 

siswa, sehingga siswa berusaha dapat memperbaiki kekurangan dan 

kelemahaman dalam memahami konsep matematika. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengembangkan pemahaman 

konsep siswa secara detail dan mendalam, serta mencoba untuk 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan agar dapat 

memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang menganalisis 

berdasarkan teori APOS (Action, Process, Object, And Schema). 

 




