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Abstrak. Tulisan ini memaparkan tentang tingkat pemahaman siswa tentang barisan 

berdasarkan kerangka teori APOS (Action, Prosesses, Object, and Schema). Adapun data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman siswa tentang barisan 

berdasarkan kerangka teori APOS yang diperoleh dari tes tertulis dari 32 orang siswa, 

sedangkan melalui wawancara terhadap 9 subjek diperoleh informasi yang lebih mendalam 

dan komprehensif tentang tingkat pemahaman siswa terhadap barisan menurut kerangka teori 

APOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa tentang barisan berada 

pada empat tahap tertentu dari kerangka teori APOS, yaitu aksi, proses, objek, dan skema. 

Kata kunci: pemahaman, teori APOS, barisan 

I. PENDAHULUAN 

Pemahaman terhadap suatu konsep matematika merupakan hasil konstruksi atau rekonstruksi 

terhadap objek-objek matematika. Konstruksi atau rekonstruksi tersebut dilakukan melalui 

aktivitas berupa aksi-aksi matematika, proses-proses, objek-objek yang diorganisasikan 

dalam suatu skema untuk memecahkan suatu permasalahan (Dubinsky, 2000; DeVries, 

2001). Hal ini dapat dianalisis melalui suatu analisis dekomposisi genetik sebagai 

operasionalisasi dari teori APOS (Action, Prosesses, Object, and Schema). Seperti yang 

dikemukakan oleh Dubinsky (2000) 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. 

Selanjutnya, Dubinsky (2000) menyatakan bahwa teori APOS 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. Teori APOS yang telah digunakan dalam beberapa penelitian 

mengenai pemahaman mahasiswa dan siswa tentang berbagai topik matematika. Pada 

penelitian pemahaman mahasiswa tentang konsep dalil rantai yang dilakukan oleh Clark, et 

al. (1997), dinyatakan bahwa kerangka teori APOS dapat bermanfaat dalam 

menginterpretasikan tingkat pemahaman mahasiswa. McDonald (dalam Weller, et al., 2000) 

juga berhasil menggunakan teori APOS yang untuk menyelidiki tingkat pemahaman 

mahasiswa tentang konsep barisan. Demikian juga Widada (2003), menggunakan teori APOS 

untuk meneliti dan menganalisis pengetahuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 

tentang sketsa grafik fungsi dan kekonvergenan barisan tak hingga. Selain itu, Zazkis & 

Campbell (1996) menyatakan bahwa kerangka teori APOS telah digunakan untuk 

menganalisis perkembangan berpikir mahasiswa dalam mempelajari topik fungsi dan grup, 

serta topik-topik matematika diskrit. Dari analisis tersebut ternyata teori APOS dapat 

digunakan untuk menginvestigasi perkembangan pemahaman matematika secara umum. 

Barisan merupakan matematika yang dipelajari oleh siswa di sekolah menengah atas . Topik 

matematika ini banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di berbagai 

bidang ilmu pengetahuan. Konsep barisan juga banyak kaitannya dalam mempelajari materi 



matematika lanjutan, misalnya limit fungsi aljabar (Puspendik, 2004). Bahkan menurut 

Ferrara, et al. (2003), konsep barisan dapat digunakan untuk membantu menemukan pola, 

membentuk hipotesis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan membuktikan suatu 

konjektur matematika. 

Mengingat pentingnya topik barisan, maka konsep barisan perlu dipahami secara benar oleh 

siswa. Namun, berdasarkan hasil observasi pada siswa MAN Banda Aceh diperoleh dua 

pendapat yang berbeda terhadapan barisan. Pertama, sebagian siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami topik barisan dan yang kedua, ada siswa yang tidak mengalami kesulitan 

dalam memahami topik barisan. Kondisi ini menimbulkan motivasi penulis untuk mengetahui 

lebih jauh bagaimana sebenarnya pemahaman siswa tentang barisan, khusunya barisan 

aritmetika dan barisan geometri. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Belajar Matematika 

Belajar merupakan kegiatan mental seseorang sehingga terjadi perubahan tingkah laku 

(Hudojo, 1998). Dalam belajar, akan terjadi proses berpikir. Seseorang dikatakan berpikir 

matematika apabila orang tersebut melakukan kegiatan mental yang dalam prosesnya selalu 

menggunakan abstraksi dan/atau generalisasi (Hudojo, 1988:76). Jadi seseorang dikatakan 

belajar matematika apabila orang itu melakukan kegiatan mental dengan menggunakan 

kemampuan abstraksi dan kemampuan generalisasi. Kemampuan abstraksi merupakan suatu 

proses menyimpulkan hal-hal yang sama dari sejumlah objek atau situasi yang berbeda. 

Sedangkan generalisasi adalah membuat perkiraan berdasarkan kepada pengetahuan yang 

dikembangkan melalui contoh-contoh khusus. 

Dalam mempelajari matematika perlu mengetahui objek matematika, karena salah satu 

karakteristik matematika adalah objek matematika. Menurut Bell (1978: 108), objek dalam 

matematika dapat diklasifikasikan atas fakta, konsep, keterampilan, dan prinsip. Keempat 

klasifikasi objek matematika dijelaskan berikut.  

Fakta adalah suatu konvensi atau kesepakatan dalam matematika, misalnya simbol-simbol 

dalam matematika. Simbol “4” merupakan simbol yang dihubungkan dengan perkataan 

“empat”, simbol “u” merupakan simbol yang dihubungkan dengan “suku pertama dari suatu 

barisan”, “+” adalah simbol yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan dan lainnya. 

Seseorang dikatakan telah belajar fakta apabila dapat menuliskan fakta dengan benar dan 

dapat menggunakan dengan tepat dalam situasi berbeda. 

Konsep dalam matematika adalah ide atau gagasan abstrak yang memungkinkan seseorang 

untuk dapat mengklasifikasikan (menggolongkan) objek atau kejadian tertentu dan 

menerangkan apakah objek itu merupakan contoh atau bukan contoh dari gagasan tersebut 

(Bell, 1978: 108). Barisan bilangan, deret, barisan aritmetika, dan barisan geometri 

merupakan konsep-konsep yang terdapat pada materi barisan dan deret. Seseorang dikatakan 

telah belajar suatu konsep apabila ia dapat memisahkan contoh dan bukan contoh. 

Keterampilan (skill) matematika menurut Bell (1978: 108) adalah kemampuan seseorang 

menjalankan prosedur dan operasi dalam matematika dengan cepat dan tepat. Berbagai 

keterampilan berwujud urutan prosedur tertentu yang disebut dengan algoritma. Sedangkan 

operasi adalah suatu aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen 



yang diketahui. Misalnya keterampilan mencari suku ke-10 dari suatu barisan aritmetika, 

menentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika. Seseorang dikatakan terampil 

apabila ia dapat memecahkan berbagai masalah yang berbeda yang memerlukan algoritma 

atau dapat menerapkan keterampilan dalam berbagai situasi. 

Prinsip merupakan objek matematika yang lebih kompleks. Bell (1978: 109) dan Hudojo 

(1990) mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai prinsip. Bell (1978:109) 

menyatakan, prinsip adalah rangkaian konsep-konsep bersama-sama dengan hubungan di 

antara konsep-konsep itu. Sedangkan Hudojo (1990) menyatakan bahwa prinsip merupakan 

suatu ide atau gagasan yang menghubungkan dua atau lebih konsep. Misalnya, untuk 

memahami prinsip rumus umum suku ke-n dari barisan aritmetika, maka seseorang harus 

mengetahui konsep barisan bilangan dan konsep barisan aritmetika. Seseorang dikatakan 

telah memahami suatu prinsip apabila ia dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang termuat 

dalam prinsip tersebut dan mengaplikasikan prinsip tersebut pada situasi tertentu. 

B. PEMAHAMAN 

Pemahaman diartikan sebagai pengertian yang mendalam (Depdikbud, 1988: 636). 

Sedangkan Mrozek (2000) menyatakan, pemahaman merupakan suatu proses memahami 

arti/makna tertentu dan kemampuan menggunakannya pada situasi lainnya. Selanjutnya, 

Dubinsky (2000) menyatakan, pemahaman tentang konsep matematika merupakan hasil 

konstruksi atau rekonstruksi dari objek-objek matematika yang dilakukan melalui aktivitas 

aksi, proses, dan objek yang dikoordinasi dalam suatu skema. 

Skema merupakan struktur kognitif yang digunakan seseorang untuk mengadaptasi dan 

mengorganisasikan stimulus (pengetahuan) yang datang dari lingkungan (Hudojo, 2003: 59). 

Sedangkan Bartlett (dalam Davis & Tall, 1999: 1) menyatakan bahwa skema merupakan 

penuntun dalam melakukan pengorganisasian informasi (pengetahuan) yang masuk dalam 

sistem memori pada suatu kumpulan pengetahuan. Secara sederhana, skema diibaratkan 

sebagai konsep-konsep atau kategori-kategori yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan stimulus-stimulus (pengetahuan/informasi) yang datang dari luar. 

Menurut Piaget (dalam Hudoyo, 2003: 60), proses pembentukan skema melibatkan dua 

aktivitas, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mengabsorbsi pengalaman 

(pengetahuan) baru ke dalam skema yang sudah dimiliki. Sedangkan akomodasi adalah 

proses mengabsorbsi pengalaman (pengetahuan) baru dengan jalan mengadakan modifikasi 

skema yang ada atau bahkan membentuk pengalaman/pengetahuan yang benar-benar baru. 

Proses asimilasi dan akomodasi diperlukan untuk perkembangan kognitif seorang individu. 

Dalam perkembangan intelektual seseorang diharapkan keduanya berada dalam keadaan 

seimbang. Proses ini disebut ekuilibrasi (equilibration), yaitu pengaturan diri secara mekanis 

untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi (Suparno, 1997: 32). Jadi 

dalam belajar (untuk mendapatkan pemahaman suatu pengetahuan matematika), akan 

berusaha melakukan reekuilibrasi dengan melakukan asimilasi situasi (pengetahuan) tersebut 

ke dalam skema yang ada atau jika perlu merekonstruksi skema-skema tertentu untuk 

mengakomodasi situasi (pengetahuan) tersebut. 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, maka pemahaman pada penulisan 

ini diartikan sebagai kemampuan siswa untuk mengkonstruksi atau mengkonstruksi kembali 

aksi, proses, dan objek matematika serta mengorganisasikan dalam skema yang digunakan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan barisan. 



C. TEORI APOS 

Teori APOS dapat digunakan secara langsung dalam menganalisis data oleh seorang peneliti 

(Dubinsky & McDonald, 2001). Peneliti dapat membandingkan keberhasilan atau kegagalan 

subjek untuk tugas matematika melalui konstruksi mental tertentu yang mungkin atau tidak 

mungkin mereka lakukan. 

Menurut Dubinsky (2000); Asiala, et al. (2004: 4), pengetahuan matematika seseorang 

merupakan suatu kecenderungan individu tersebut untuk merespon dan memahami situasi 

permasalahan matematika dengan melakukan refleksi dalam konteks sosial dan 

mengkonstruk atau mengkonstruk kembali aksi, proses, dan objek matematika serta 

mengorganisasikannya dalam skema yang digunakan dalam situasi permasalahan. 

Selanjutnya perspektif teoritik ini, juga mendasari perlakuan pembelajaran matematika dan 

bagaimana pengumpulan dan analisis data. 

Dalam meneliti dan menganalisis bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep matematika, 

maka unsur-unsur konstruksi mental aksi, proses, dan objek merupakan unsur yang sangat 

esensial untuk diperhatikan oleh peneliti. Deskripsi yang dihasilkan dari analisis konsep 

dalam konstruk tersebut disebut dekomposisi genetik dari konsep (Dubinsky & Yiparaki, 

2001). Sedangkan Asiala, et al. (2004) menyatakan, analisis dekomposisi genetik adalah 

suatu analisis terhadap kumpulan terstruktur dari aktivitas mentalaksi, proses, dan objek yang 

dilakukan seseorang untuk mendeskripsikan bagaimana konsep/prinsip matematika dapat 

dikembangkan dalam pikiran seseorang. Jadi analisis dekomposisi genetik merupakan suatu 

analisis terhadap dekomposisi genetik dalam merespon suatu masalah matematika dengan 

berdasarkan pada kerangka teori APOS. 

Berdasarkan kajian teoritis yang dikemukakan di atas, maka analisis dekomposisi genetik 

pada tulisan ini diartikan sebagai analisis terhadap pemahaman siswa dalam merespon suatu 

masalah barisan dengan berdasarkan pada teori APOS. 

Berikut ini akan diberikan gambaran secara singkat aplikasi kerangka kerja teori APOS 

dengan analisis dekomposisi genetik pada konsep barisan. 

1. Aksi 

Aksi adalah manipulasi fisik atau mental yang dapat diulang dalam mentransformasikan 

objek dengan suatu cara atau aktivitas yang mendasarkan pada beberapa algoritma secara 

eksplisit (Dubinsky, 2000; DeVries, 2001 ). Kinerja pada tahap aksi berupa aktivitas 

prosedural. Misalkan diajukan suatu persoalan, “Berapakah suku kelima dari barisan 3, 7, 11, 

…?”. Aksi siswa adalah terhadap soal tersebut dapat dilakukan mencoba menjumlahkan suatu 

bilangan dengan suatu suku pada barisan tersebut sampai suku ke-5. Misalnya 11 + 4= 15 

merupakan suku keempat, lalu 15 + 4 = 19 merupakan suku kelima. Jadi siswa melakukan 

kegiatan mencari suku tertentu dari suatu barisan secara aktif dengan cara menjumlahkan 

suatu bilangan tertentu dengan bilangan pada barisan tertentu, sehingga dapat dinyatakan 

suku kelima dari barisan 3, 7, 11, … adalah 15. 

2. Interiorisasi: dari aksi ke proses. 

Interiorisasi merupakan perubahan dari suatu kegiatan prosedural untuk mampu melakukan 

kembali kegiatan itu dalam mengimajinasikan beberapa pengertian yang berpengaruh 



terhadap kondisi yang dihasilkan(Dubinsky, 2000; DeVries, 2001). Dengan kata lain, apabila 

aksi dilakukan secara berulang dan dilakukan refleksi atas aksi itu, maka aksi-aksi tersebut 

telah diinteriorisasikan menjadi suatu proses. Misalkan, “Berapakah suku kelima dari barisan 

3, 7, 11, 15, 19, …?”. Dalam menginteriorisasikan pencarian suku kelima tersebut, siswa 

tidak melakukan aksi, tetapi melakukannya dalam imajinasi dan dapat menjelaskan proses 

penentuan suku kelima dari barisan tersebut, walaupun ia masih menggunakan cara mencoba 

menjumlahkan suatu bilangan tertentu dengan bilangan yang ada pada barisan tersebut. 

Jadi siswa dapat membayangkan dan menjelaskan bahwa suku kelima dari barisan 3, 7, 11, 1, 

… diperoleh dengan melihat pola dari barisan, yaitu menambahkan suatu bilangan tertentu 

pada suatu suku dibarisan tersebut . 

3. Enkapsulasi: dari proses ke objek. 

Jika suatu proses dapat ditransformasikan oleh suatu aksi, maka dikatakan proses itu telah 

dienkapsulasikan menjadi objek (Dubinsky, 2000; DeVries, 2001 ). Enkapsulasi proses 

menentukan suatu suku dari barisan diindikasikan ketika siswa mampu menunjukkan bahwa 

barisan tersebut mempunyai sifat-sifat dan ciri tertentu, suatu suku mempunyai kaitan dengan 

suku berikutnya dalam kategori tertentu. Berdasarkan ciri barisan yang diketahui, siswa dapat 

menentukan apakah barisan tersebut termasuk ke dalam kategori barisan tertentu.  

Misalnya, “Berapakah suku kelima dari barisan 3, 7, 11, …?”. Siswa yang telah 

mengenkapsulisasikan barisan sebagai objek, dia dapat menjelaskan bahwa barisan tersebut 

merupakan barisan aritmetika, karena mempunyai ciri selisih antara dua suku berurutan 

adalah tetap, yang disebut beda (b), yaitu 7-3 = 11-7 = 4, dan suku pertama (u1) = 3, maka 

suku kelima dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang didapat dari definisi barisan 

arimetika, yaitu u5 = a + 4b = 4 + 4.3= 19. 

4. Tematisasi: dari objek ke skema. 

Tematisasi merupakan konstruksi yang mengkaitkan aksi, proses, dan objek yang terpisah 

untuk suatu objek tertentu sehingga menghasilkan suatu skema (Dubinsky, 2000; DeVries, 

2001). Tematisasi suatu barisan sebagai suatu skema melibatkan hubungan khusus antara 

suatu barisan dengan konsep fungsi. Seorang siswa dikatakan telah dapat mentematisasikan 

barisan sebagai suatu skema, jika dapat menunjukkan hubungan suatu barisan dengan 

mengaitkannya dengan konsep fungsi. Misalkan diajukan pertanyaan, “Berapakah suku 

kelima dari barisan 3, 7, 11, …?” Siswa yang telah mentematisasikan barisan dapat 

menjelaskan bahwa suku kelima dari barisan tersebut merupakan proses mencari suku kelima 

dari barisan arimetika, karena pola barisan tersebut mempunyai ciri barisan aritmetika, dan 

mampu mengaitkan barisan aritmetika dengan konsep fungsi. 

Keempat komponen dari teori APOS, yaitu aksi, proses, objek, dan skema telah dibahas 

pengertiannya secara hirarkis (berurutan). Hal ini disebabkan setiap pembahasan satu 

komponen saling berkaitan dengan komponen lainnya secara berurutan. Namun pada 

kenyataannya, ketika seseorang mengembangkan pemahamannya terhadap suatu konsep 

matematika, konstruksi tersebut tidaklah selamanya dilakukan secara linear. Misalnya, ketika 

seseorang dihadapkan pada suatu soal barisan dan deret, maka kemungkinan dia tidak mulai 

dari tahap aksi tetapi mulai dari tahap objek kemudian baru tahap lainnya. 

IV. PEMBAHASAN 



Berdasarkan kriteria teori APOS dan hasil tes tertulis siswa, maka ada empat konstruksi 

mental tertentu yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal barisan, yaitu aksi, proses, 

objek, dan skema. Tabel 1 berikut menunjukkan sebaran frekuensi kemampuan siswa pada 

tahap tertentu dari kerangka teori APOS dalam menyelesaikan soal barisan. 

Tabel 1. Sebaran Frekuensi Kemampuan Siswa Menurut Kriteria Teori APOS dalam  

Menyelesaikan Soal Barisan  

No Topik 
Kerangka Teori APOS Jumlah 

Aksi Proses Objek Skema  

1 

2 

Barisan 

Aritmetika 

Barisan Geometri 

2 

2 

20 

20 

9 

9 

1 

1 

32 

32 

Berdasarkan tes tertulis dan hasil wawancara, maka temuan- temuan penelitian yang 

berkenaan dengan pemahaman siswa tentang barisan (barisan aritmetika dan barisan 

geometri) menurut kerangka teori APOS adalah umumnya pemahaman siswa tentang barisan 

menurut kerangka teori APOS berada pada tahap proses, siswa tidak mengetahui adanya 

hubungan antara barisan (barisan aritmetika dan barisan geometri) dengan fungsi.  

Berdasarkan paparan data , menunjukkan bahwa kemampuan siswa menyelesaikan soal 

barisan, berada pada empat tahap tertentu dari kerangka teori APOS, yaitu aksi, proses, objek, 

dan skema. 

A. Aksi 

Pemahaman siswa tentang barisan menurut teori APOS berada pada tahap aksi, berarti 

kemampuan siswa tersebut hanya terbatas pada menyatakan perbedaan antara suatu barisan 

dengan barisan lainnya dengan cara memperhatikan pola dari beberapa suku yang ada pada 

barisan tersebut. Sedangkan untuk menentukan suku tertentu pada suatu barisan, hanya 

dilakukan dengan aktivitas prosedural, yaitu mengalikan atau menjumlahkan suatu bilangan 

dengan bilangan lainnya pada suatu barisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Zazkis & 

Campbell (1996) yang menyatakan, jika pemahaman siswa menurut teori APOS berada pada 

tahap aksi, maka siswa tersebut hanya melakukan kegiatan prosedural.  

Ketergantungan melakukan aktivitas prosedural, akan mengakibatkan munculnya srategi 

yang memerlukan waktu yang lama dan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat, pada saat HB dan 

NS menentukan suku ke-50 dari suatu barisan, maka ia melakukannya dengan cara 

menghitung satu demi satu, suku pada barisan tersebut sampai suku ke-50. Prosedur yang 

digunakan NS ini, sudah tentu memerlukan waktu yang lama dan tidak efektif. Kelemahan 

NS adalah tidak mengetahui bahwa untuk menentukan suku tertentu dari suatu barisan dapat 

digunakan rumus suku ke-n. Padahal dengan penggunaan rumusan tertentu untuk 

menentukan suku dan jumlah suku tertentu akan lebih efektif waktunya, terutama untuk suku 

yang indeksnya besar (misalnya u50 dan s50). Hal ini mungkin disebabkan siswa lupa akan 

prosedur dan rumus tersebut. Keadaan ini diperjelas dari pernyataan NS ketika wawancara, “ 



sebenarnya saya mengetahui ada cara lain untuk menentukan suku – suku tertentu, tapi saya 

lupa.” 

Hal lain yang mungkin menyebabkan, siswa hanya melakukan kegiatan prosedural untuk 

menyelesaikan persoalan barisan adalah siswa tersebut tidak memahami konsep barisan. 

Akibatnya siswa tidak dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pemahaman 

konsep barisan.  

B. Proses 

Pada tahap proses, siswa selain dapat membedakan suatu barisan dengan barisan lainnya 

berdasarkan pola beberapa suku yang ada pada barisan tersebut, maka siswa juga sudah 

menyadari bahwa untuk menentukan suatu suku yang indeknya besar (seperti suku ke-50) 

dari suatu barisan, akan lebih mudah dan efektif jika menggunakan rumus tertentu. 

Walaupun, untuk menentukan suatu suku yang indeksnya kecil (seperti suku ke-5), maka 

siswa masih cenderung menjelaskannya dengan cara menjumlahkan atau mengalikan suatu 

bilangan tertentu dengan suku tertentu. Secara umum, siswa juga dapat menyatakan rumus 

suku ke-n dari suatu barisan dan dapat menjelaskan cara penggunaan rumus tersebut untuk 

menentukan suku tertentu dari suatu barisan . Hal ini berarti siswa yang pemahamannya 

tentang barisan berada pada tahap proses, mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk 

menjelaskan cara menentukan suku suku tertentu dari suatu barisan. Kondisi siswa ini sesuai 

dengan pendapat Zazkis & Campbell (1996) yang menyatakan, jika pemahaman siswa 

berdasarkan teori APOS berada pada tahap proses, maka siswa tersebut memiliki pemahaman 

secara prosedur 

Jadi, siswa yang pemahamannya tentang barisan berada pada tahap proses menurut kerangka 

teori APOS, selain memiliki kemampuan untuk menjelaskan cara menentukan suku tertentu, 

maka siswa tersebut juga memiliki pengetahuan tentang konsep barisan. Namun pengetahuan 

mereka tentang barisan, belum membentuk suatu jaringan yang memuat keterkaitan antara 

fakta, skill, konsep ataupun prinsip yang ada pada suatu objek barisan. Dengan kata lain 

siswa pada tahap proses ini, mempunyai kemampuan untuk menginteriorisasikan barisan dari 

suatu aksi menuju proses, tetapi siswa tersebut memiliki kelemahan pengetahuan konseptual 

tentang barisan, bahkan pada umumnya pengetahuan konseptual tentang barisan yang mereka 

miliki sangat kurang.  

Menurut penulis ada tiga hal yang mungkin menyebabkan pemahaman siswa tentang barisan 

ini menurut kerangka teori APOS berada pada tahap proses. Pertama, siswa cenderung 

menghafal apa saja materi matematika yang diberikan guru, termasuk materi barisan. Kondisi 

ini diperjelas melalui hasil wawancara dengan 9 subjek wawancara. Para siswa tersebut (7 

dari 9 subjek wawancara) menyatakan dalam belajar matematika, biasanya hanya menghafal 

prosedur dan rumus tertentu. Hal ini disebabkan bagi kebanyakan siswa menghafal atau 

mengingat suatu prosedur dan rumus tertentu (termasuk prosedur dan rumus suku ke-n) lebih 

mudah dan disenangi daripada proses memahami suatu konsep (termasuk konsep barisan). 

Kedua, kurang mendalamnya pengetahuan konseptual siswa tentang barisan. Hal ini dapat 

dilihat pada subjek RJ yang mengetahui ciri-ciri barisan aritmetika dan juga dapat 

menjelaskan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya pada barisan aritmetika 3, 7, 11, 

…. Namun RJ tidak dapat menggunakan pengetahuannya tentang sifat-sifat pada barisan 

aritmetika 3, 7, 11, …untuk menjelaskan hubungan antara suatu suku dengan suku lainnya 

pada barisan aritmetika p, q, r. Walaupun pada akhirnya melalui wawancara, dapat 

menyatakan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya pada suatu barisan aritmetika 



dan barisan geometri yang terdiri dari suku p, q, r. Keadaan ini mungkin disebabkan belum 

terbiasanya siswa melihat keterhubungan antara ide, yang sesungguhnya dapat dipandang 

sebagai suatu jaringan pengetahuan yang memuat keterkaitan antara satu dengan lainnya.  

Ketiga, dalam proses belajar-mengajar materi matematika (termasuk materi barisan), guru 

lebih banyak melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan cara memberikan konsep-konsep 

atau prosedur-prosedur baku kepada siswa. Guru aktif menjelaskan cara menggunakan 

prosedur dan rumus tertentu melalui suatu contoh soal. Sedangkan siswa hanya pasif 

menerima materi dari guru dengan hanya melaksanakan perintah gurunya untuk 

menyelesaikan soal-soal latihan. Cara mengajar guru seperti ini diperjelas dari informasi 

siswa saat peneliti mengadakan wawancara dengan 9 subjek wawancara. Para siswa tersebut 

menyatakan bahwa, dalam menyampaikan materi barisan, guru matematika melakukannya 

dengan cara menjelaskan definisi barisan, menuliskan rumus tertentu, kemudian menjelaskan 

penggunaan rumus suku ke-n dari suatu barisan melalui sebuah contoh, terakhir siswa 

diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan dari guru atau buku paket. 

Kondisi siswa yang lebih senang menghafal atau mengingat suatu prosedur dan rumus 

tertentu dan kurang mendalamnya pengetahuan konseptual siswa serta aktivitas pembelajaran 

guru yang lebih menekankan pada pemberian konsep atau prosedur baku kepada siswa, maka 

akan mengakibatkan siswa hanya belajar matematika secara hafalan. Akibatnya siswa lebih 

terampil dalam menyelesaikan persoalan matematika (termasuk barisan) secara prosedural 

dan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan matematika yang memerlukan 

pemahaman suatu konsep. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudojo (2003;84) yang 

menyatakan, jika matematika dipelajari dengan hafalan maka siswa akan mengalami 

kesulitan, sebab bahan pelajaran yang diperoleh secara hafalan belum siap pakai untuk 

menyelesaikan masalah bahkan juga dalam situasi-situasi yang mirip dengan bahan yang 

diajarkan. 

C. Objek 

Pada tahap objek, siswa sudah mengetahui suatu barisan sebagai barisan aritmetika atau 

barisan geometri berdasarkan ciri-ciri dari barisan aritmetika maupun barisan geometri. Para 

siswa tersebut juga dapat menyatakan definisi suatu barisan aritmetika maupun barisan 

geometri dengan benar, dapat memberikan contoh dan bukan contoh barisan aritmetika 

maupun barisan geometri serta dapat menyatakan hubungan antara satu suku dengan suku 

lainnya pada suatu barisan aritmetika maupun barisan geometri. Hal ini berarti, siswa yang 

pemahamannya tentang barisan berada pada tahap objek, maka siswa tersebut telah memiliki 

pengetahuan konseptual tentang barisan. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Zazkis & 

Campbell (1996) yang menyatakan, jika pemahaman siswa menurut kerangka teori APOS 

berada pada tahap objek, maka siswa tersebut telah memiliki pemahaman secara konseptual. 

Dari 9 orang siswa yang pemahamannya tentang barisan aritmetika maupun barisan geometri 

berada pada tahap objek, diketahui siswa tersebut selain memiliki pengetahuan tentang 

konsep barisan, mereka juga dapat menjelaskan cara menentukan suku tertentu dari suatu 

barisan. Namun siswa tersebut tidak dapat mempergunakan kemampuan proses menentukan 

suku tertentu dari suatu barisan dan pengetahuan tentang konsep barisan untuk 

menyelesaikan soal-soal aplikasi barisan. Hal ini diperjelas pada subjek FA yang 

pemahamannya tentang barisan aritmetika berada pada tahap objek, tetapi tidak dapat 

menyelesaikan soal nomor 6 (soal aplikasi barisan aritmetika) dan subjek ZA yang 



pemahamannya tentang barisan geometri juga berada pada tahap objek, tetapi tidak dapat 

juga menyelesaikan soal nomor 11(soal aplikasi barisan geometri). 

Jadi, pada umumnya siswa yang pemahamannya tentang barisan menurut kerangka teori 

APOS berada pada tahap objek, siswa tersebut selain memiliki pemahaman proses untuk 

menentukan suku tertentu, maka mereka juga memiliki pemahaman secara konseptual 

tentang objek barisan. Namun siswa tersebut tidak dapat mengkonstruksi suatu hubungan 

antara pemahaman proses dan pemahaman konsep tentang objek barisan untuk 

menyelesaikan soal-soal aplikasi barisan. Dengan kata lain, siswa pada tahap objek, 

mempunyai kemampuan untuk mengenkapsulasikan barisan dari suatu proses menuju objek, 

tetapi tidak dapat mengoordinasikan kemampuan proses dan objek yang terpisah ini, untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan barisan. 

Kelemahan siswa dalam mengoordinasikan suatu proses dengan objek untuk menyelesaikan 

persoalan barisan, mungkin disebabkan masih lemahnya pengetahuan dasar matematika yang 

dimiliki siswa. Hal ini dapat dilihat pada subjek FA yang dapat menjawab langkah awal 

penyelesaian soal nomor 6, tetapi mengalami kesulitan menyederhanakan bentuk persamaan 

(-p+9) – (2p+25) = (3p+7) – (-p+9). Hal ini berarti lemahnya pengetahuan dasar matematika 

(pengetahuan tentang penyederhanan suatu persamaan) yang dimiliki siswa akan 

menghambat terciptanya hubungan antara pengetahuan proses dan pengetahuan konsep 

terhadap suatu materi matematika lanjutan.  

Walaupun secara umum, siswa yang pemahamannya berada pada tahap objek tidak dapat 

mengkonstruksi keterkaitan antara aksi, proses, dan objek yang terpisah untuk suatu objek 

barisan, namun ada siswa (subjek RT dan WA) yang dapat mengoordinasikan kemampuan 

aksi, proses, dan objek tentang barisan aritmetika untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini 

berarti siswa tersebut telah memiliki skema awal tentang barisan aritmetika, tetapi belum 

dapat mengkonstruksi keterkaitan antara skema awal tentang barisan aritmetika ini dengan 

skema lainnya (skema fungsi) untuk menyelesaikan suatu persoalan.  

Karakteristik lainnya, dari siswa yang pemahamannya tentang barisan berada pada tahap 

objek adalah secara umum siswa tersebut tidak mengetahui adanya hubungan antara barisan 

(barisan aritmetika maupun barisan geometri) dengan fungsi. Walaupun ada seorang siswa 

(JV) yang mengetahui adanya hubungan antara barisan aritmetika maupun barisan geometri 

dengan fungsi, tetapi sketsa grafik fungsi yang digambarkannya belum benar. Bahkan dari 

jawaban tertulis dan wawancara dapat dikatakan secara umum, siswa tidak mengetahui 

adanya hubungan antara barisan dengan fungsi .Menurut penulis, hal yang mungkin 

menyebabkan siswa tidak mengetahui adanya hubungan antara barisan dengan fungsi 

(kecuali WA) adalah masih lemahnya konsep fungsi yang dimiliki siswa. Hal ini diperjelas 

melalui hasil wawancara dengan subjek. Pada umumnya (8 dari 9 subjek wawancara) 

memahami fungsi hanya terbatas sebagai hubungan grafik antara sumbu x dengan sumbu y. 

Di samping itu lemahnya pemahaman konsep barisan yang dimiliki siswa, juga menyebabkan 

siswa tidak mengetahui adanya hubungan antara barisan aritmetika maupun barisan geometri 

dengan fungsi. Berdasarkan hasil wawancara, 6 dari 9 subjek memahami barisan hanya 

sebagai susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Bahkan, 2 subjek wawancara 

lainnya, memahami barisan hanya terbatas sebagai susunan bilangan yang menggunakan 

tanda “koma” untuk memisahkan suatu suku dengan suku lainnya pada barisan tersebut. 

Kemungkinan penyebab yang lain sehingga siswa tidak mengetahui adanya hubungan antara 

barisan aritmetika maupun barisan geometri dengan fungsi adalah guru tidak mengingatkan 



konsep prasyarat (konsep barisan dan fungsi) yang berhubungan dengan materi barisan 

aritmetika maupun barisan geometri yang sedang diajarkan. Padahal untuk mempelajari suatu 

materi matematika yang baru akan lebih mudah memahami materi tersebut jika didasari pada 

pengetahuan awal siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudojo (1988: 4) yang menyatakan 

dalam mempelajari suatu materi matematika yang baru, seseorang akan lebih mudah 

mempelajarinya jika belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang tersebut 

D. Skema 

Pada tahap skema, siswa telah dapat mengkonstruksi suatu koordinasi yang mengaitkan aksi, 

proses, atau objek yang terpisah untuk menyelesaikan suatu persoalan barisan. Hal ini dapat 

dilihat pada subjek WA yang berdasarkan kerangka teori APOS tahap pemahamannya 

tentang barisan berada pada tahap skema. WA dapat mengkonstruksi suatu koordinasi yang 

mengaitkan aksi, proses, dan objek tentang barisan dalam menyelesaikan soal-soal barisan. 

Dalam hal ini, siswa telah dapat mengoordinasikan aksi, proses, dan objek untuk membentuk 

suatu skema awal tentang barisan ataupun skema awal tentang deret. Kondisi siswa yang 

dapat membentuk suatu skema terhadap objek matematika tertentu, maka dikatakan siswa 

tersebut telah mentematisasikan suatu objek ke skema. Selain itu, WA juga dapat 

mengkonstruksi keterkaitan antara skema barisan aritmetika maupun barisan geometri yang 

dimilikinya dengan skema fungsi. Akan tetapi mengenai hubungan antara barisan geometri 

dengan fungsi, WA menyatakan hubungannya berupa fungsi kuadrat. Namun, melalui 

wawancara WA mengetahui bahwa hubungan antara barisan geometri dengan fungsi bukan 

berupa fungsi kuadrat, melainkan suatu jenis fungsi yang belum ia ketahui namanya. Hal ini 

disebabkan, jenis fungsi yang telah dipelajari selama ini hanyalah fungsi linear dan fungsi 

kuadrat. Jadi, jika pemahaman siswa tentang barisan yang berada pada tahap skema, siswa 

tersebut dapat mengaitkan skema barisan yang dimilikinya dengan skema lainnya, yaitu 

skema fungsi. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan paparan data dan pembahasan, maka diperoleh simpulan, umumnya, 

pemahaman siswa tentang barisan berada pada tahap proses. Berikut ini, deskripsi 

karakteristik pemahaman siswa tentang barisan pada tahap tertentu dari kerangka teori APOS 

1. Pada tahap aksi, siswa hanya dapat menyatakan perbedaan antara suatu barisan dan 

barisan lainnya dengan memperhatikan pola dari beberapa suku pada barisan tersebut. 

Sedangkan untuk menentukan suku tertentu pada suatu barisan, hanya dilakukan 

dengan aktivitas prosedural, yaitu mengalikan atau menjumlahkan suatu bilangan 

dengan bilangan lainnya pada suatu barisan. 

2. Pada tahap proses, siswa telah memiliki pemahaman prosedural, yaitu dapat 

menjelaskan cara menentukan suku dari suatu barisan dengan memperhatikan pola 

beberapa suku pada suatu barisan. Siswa juga dapat menyatakan rumus suku ke-n dari 

suatu barisan dan menjelaskan cara penggunaan rumus tersebut untuk menentukan 

suku tertentu dari suatu barisan. 

3. Pada tahap objek, siswa telah memiliki pemahaman konseptual, yaitu siswa sudah 

mengetahui ciri-ciri suatu barisan, dapat menyatakan definisi suatu barisan, dapat 

memberikan contoh dan bukan contoh suatu barisan, dan dapat menyatakan hubungan 



antara satu suku dengan suku lainnya pada suatu barisan. Siswa juga memiliki 

mampuan proses untuk menentukan suku tertentu dari suatu barisan.  

4. Pada tahap skema, siswa memiliki skema awal tentang suatu barisan, yaitu dapat 

mengkonstruksi suatu koordinasi yang mengaitkan aksi, proses, atau objek yang 

terpisah untuk menyelesaikan suatu soal aplikasi barisan serta dapat mengaitkan 

skema awal tentang barisan dengan skema fungsi.  

B.Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan bagi guru matematika agar 

dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang barisan berdasarkan kerangka teori APOS, 

maka perlu memperhatikan hal-hal berikut. 

1. Hendaknya guru memperhatikan pembelajaran matematika yang lebih melibatkan 

siswa secara aktif dalam menemukan dan mengkonstruksi suatu konsep atau prinsip 

barisan, misalnya siswa dilibatkan secara aktif dalam menemukan rumus suku ke-n 

dari suatu barisan, rumus jumlah n suku pertama dari suatu deret, dan konsep suatu 

barisan.  

2. Guru harus memperhatikan pemahaman siswa tentang materi prasyarat yang 

berkenaan dengan materi barisan. 

3. Guru juga harus dapat mengaitkan materi-materi matematika yang telah diberikan 

kepada siswa sebelumnya untuk membantu siswa dalam memahami materi barisan. 

4. Guru juga dapat mengaitkan materi barisan dengan permasalahan atau kejadian yang 

ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru juga harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan dapat 

mengarahkan siswa serta memberikan motivasi berpikir siswa untuk menyelesaikan 

suatu persoalan barisan. 
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