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ABSTRAK 
Penelitian ini terkait rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa dan yang menyebabkan materi trigonometri tergolong 
sulit karena memerlukan penalaran dan pemahaman yang baik. Dalam menyelesaikan masalah matematika, diperlukan analogi 
sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika serta perlu memahami pemahaman matematis 
siswa melalui kontruksi mentalnya dengan menerapkan teori APOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan 
kemampuan penalaran analogi matematis siswa pada materi trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS dengan 
pendekatan yang digunakan APOS Research Cycle. Subjek penelitian sebanyak 6 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Rangkasbitung 
yang telah mendapatkan materi trigonometri. Instrumen dalam penelitian berupa soal tes tertulis berbentuk uraian dan wawancara 
semi terstruktur dengan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS dalam materi 
trigonometri, siswa mengalami tahapan kerangka kognitif penalaran analogi encoding (pengkodean), tahapan inferring 
(penyimpulan), tahapan mapping (pemetaan) dan tahapan applying (penerapan). Ditemukan siswa yang menuliskan jawaban 
tepat tetapi tidak secara lengkap dan setelah diklarifikasi ternyata siswa telah bernalar dalam mentalnya sehingga tanpa tertulispun 
siswa mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui dalam soal, menarik kesimpulan, menemukan pola penyelesaian masalah 
target dan memberikan proses jawaban tepat. 
 
Kata kunci: aksi; kemampuan analogi matematis; trigonometri; teori apos. 
 
PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang 
sekolah atas (Mahwiyah et al., 2022). Fakta lapangan terkait tujuan matematika di indonesia sepenuhnya 
belum terwujud, karena berdasarkan hasil survey matematika PISA tahun 2018 mennjkkan Indonesia berada 
pada urutan ke-73 dari 79 negara peserta dengan skor sebesar 379 dengan rerata skor OECD keseluruhan 
489 (Geraldine dan Wijayanti, 2021). Artinya kemampuan dasar matematis siswa di Indonesia tergolong 
rendah dan berada pada tahap 1, salah satunya kemampuan penalaran matematis. Rendahnya kemampuan 
penalaran menimbulkan suatu permasalahan pada materi trigonometri. Penelitian ini menggunakan sub bab 
materi perbandingan trigonometri terhadap suatu sudut segitiga yang dapat membentuk sinus, cosinus, 
tangen, cosecan, secan dan cotangen. Hasil penelitian yang dilakukan (Puspitasari et al., 2021) menjelaskan 
bahwa materi yang dianggap sulit dipahami oleh sebagian siswa SMA adalah trigonometri karena kurangnya 
pemahaman dan penalaran siswa pada materi trigonometri. 

Penelitian yang dilakukan Khoerunnisa et al., (2020) menjelaskan bahwa kemampuan penalaran 
induktif siswa kurang dan belum berkembang karena peserta didik menyelesaikan masalah penalaran 
transduktif, beberapa yang menyelesaikan generalisasi atau analogi. Menurut Wulandari dan Setianingsih, 
(2021) menyatakan bahwa kemampuan penalaran analogi adalah menarik kesimpulan berlandaskan 
kesamaan dan prosedur. Hasil penelitian Rahmawati dan Pala, (2017) menjelaskan bahwa peran penalaran 
analogi dalam pembelajaran matematika untuk mengajarkan konsep matematika dengan menggambarkan 
konsep-konsep abstrak menjadi konkrit sehingga membuat siswa mampu memahami konsep-konsep 
matematika. Sehingga permasalahan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori APOS melalui 

mailto:aldianugrah54@gmail.com


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

121 

 

pemahaman konsep. Menurut Dari et al., (2022) mengemukakan bahwa tahapan analogi matematis oleh 
sternberg terdiri dari encoding, inferring, mapping dan applying.  
 

Menurut Yuliana dan Ratu, (2018) mengemukakan bahwa aksi adalah memanipulasi objek mental 
mapn fisik yang terkonstruk. Aktivitas mental dan fisik dapat dikumpulkan secara terstruktur dengan bentuk 
dekomposisi genetik. Dekomposisi genetik merupakan model hipotesis yang menggambarkan struktur 
mental dan mekanisme yang memungkinkan siswa untuk membangunnya dalam mempelajari konsep 
matematika (Puspitasari et al., 2021). Uraian di atas menunjukkan beberapa pendapat ahli dan hasil 
penelitian dari permasalahan yang ada, masih sedikit yang menganalisis kemampuan penalaran induktif 
secara rinci khususnya kemampuan analogi dalam materi trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada 
teori APOS (Action, Process, Object, Scheme). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti dan menganalisis karakteristik 
kemampuan penalaran analogi matematis siswa pada materi trigonometri berdasarkan karateristik aksi pada 
teori APOS. Melihat bahwa pentingnya kemampuan penalaran untuk siswa dapat membuat konklusi dalam 
kegiatan sehari-hari dan banyaknya penerapan trigonometri dalam kegiatan sehari-hari sehingga tujuan dari 
penelitian ini adalah menjelaskan serta menguraikan karakteristik kemampuan penalaran analogi matematis 
siswa pada materi trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian kualitatif deskriptif melali pendekatan APOS Research Cycle bermetode studi kasus dengan 
mengkaji dan mendeskripsikan tentang kemampuan penalaran analogi matematis siswa dalam 
mengkontruksi konsep trigonometri berdasarkan karateristik aksi pada teori APOS. Data sesuai dengan 
kondisi lapangan dan bersifat deskriptif serta dikelompokkan berdasarkan kelompok, dianalisis secara 
induktif sehingga menghasilkan deskripsi. Fokus pada proses daripada hasil dalam menyelesaikan masalah 
sumber dan target pada trigonometri serta menekankan pada pengumpulan data secara gabungan sehingga 
hasil data terjamin.  

Subjek merupakan siswa kelas XI SMAN 1 Rangkasbitung Tahun Ajaran 2021/2022, ditentukan 
menggunakan purposive sampling berdasarkan pengkategorian tinggi, sedang dan rendah sebagai sumber 
data. Prosedur penelitian sistematis dan teratur dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan akhir. Peneliti 
sebagai instrumen utama dengan didukung instrumen tes dan wawancara yang telah teruji validitasnya. 
Adapun indikator penalaran analogi siswa pada trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS 
terdiri atas : Encoding (Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkandung dalam masalah sumber) 
dengan pencapaian siswa dapat menyebutkan hal yang diketahui dan ditanya dari masalah, Inferring (Siswa 
dapat menentukan pola penyelesaian pada masalah sumber dan menyelesaikannya dengan pola tersebut.) 
dengan pencapaian siswa dapat menarik kesimpulan dari jawaban tersebut, Mapping (Siswa dapat 
menentukan pola penyelesaian pada masalah target dan menyelesaikannya dengan pola penyelesaian yang 
sama pada masalah sumber) dengan pencapaian siswa dapat menemukan pola penyelesaian masalah 
target dengan benar, Applying (Siswa dapat memperoleh hasil penyelesaian dari masalah target dan mampu 
menjelaskan analogi pada masalah sumber dan masalah target) dengan pencapaian siswa dapat 
memberikan alasan dari hasil jawaban. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh untuk siswa kategori rendah, subjek 1 terdiri atas : 1)  mekanisme mental 
interiorization (action menuju process) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada 
pada masalah target, 2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

122 

 

ada pada masalah sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process) 
dengan adanya schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber 
dan tidak ada pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process)  dengan 
hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada masalah target, 5) mekanisme mental 
coordination (object menuju object) dengan hasil aksi tidak ada pada masalah sumber dan masalah target. 
Sedangkan untuk subjek 2, terdiri atas : 1)  mekanisme mental interiorization (action menuju process) dengan 
hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada masalah target, 2) mekanisme mental 
encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada 
pada masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process)  dengan adanya schema 
baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada 
masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process)  dengan hasil aksi tidak ada 
pada masalah sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental coordination (object menuju object) dengan 
hasil aksi tidak ada pada masalah sumber dan masalah target. 

Hasil yang diperoleh untuk siswa kategori sedang, subjek 3 terdiri atas : 1)  mekanisme mental 
interiorization (action menuju process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada 
masalah target, 2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak ada 
pada masalah sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju 
process)  dengan adanya schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi lengkap pada masalah 
sumber dan tidak ada pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju 
process)  dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada masalah target, 5) 
mekanisme mental coordination (object menuju object) dengan hasil aksi tidak ada pada masalah sumber 
dan masalah target. Sedangkan untuk subjek 4, terdiri atas : 1)  mekanisme mental interiorization (action 
menuju process) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 
2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah 
sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process)  dengan adanya 
schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada 
pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process)  dengan hasil aksi 
lengkap pada masalah sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental coordination (object menuju 
object) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan masalah target. 

Hasil yang diperoleh untuk siswa kategori tinggi, subjek 5 terdiri atas : 1)  mekanisme mental 
interiorization (action menuju process) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan lengkap 
pada masalah target, 2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi lengkap 
pada masalah sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju 
process)  dengan adanya schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada 
masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju 
process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental 
coordination (object menuju object) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan tidak lengkap pada 
masalah target. Sedangkan untuk subjek 6, terdiri atas : 1)  mekanisme mental interiorization (action menuju 
process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 2) mekanisme 
mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan masalah 
target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process)  dengan adanya schema baru pada rasio 
trigonometri dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 4) 
mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah 
sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental coordination (object menuju object) dengan hasil aksi 
lengkap pada masalah sumber dan masalah target. 
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Hasil tidak ada karena subjek tidak mengerjakan soal atau jawaban salah, hasil tidak lengkap karena 
subjek menjawab soal secara konsep tepat tetapi saat diklarifikasi keliru dalam memenuhi indikator 
pencapaian aksi, hasil lengkap karena subjek dapat menajwab soal secara tepat dan lengkap serta 
terklarifikasi memenuhi indikator pencapaian aksi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yuliana dan 
Ratu, (2018) bahwa subjek dikatakan melalui suatu aksi jika saat diberikan suatu konsep, subjek berupaya 
fokus pada proses mental dalam memahami konsep tersebut. Sedangkan kesalahan yang terjadi sejalan 
dengan hasil penelitian Zain et al ( 2017) bahwa hal yang dilakukan 80% dari seluruh responden dalam tahap 
menyelesaikan masalah adalah siswa melakukan kesalahan konsep, prinsip dan operasi. 
 
KESIMPULAN  

Pada masalah sumber dengan tahap penalaran analogi encoding (pengkodean) berdasarkan 
karakteristik aksi sesuai mekanisme mental interiorization (action menuju process) sesuai pencapaian siswa 
dapat menyebutkan hal yang diketahui dan ditanya dari masalah. Diantara 6 siswa, terdapat 3 siswa telah 
lengkap dalam melaksanakan mekanisme mental tersebut dan mampu menyelesaikan soal dengan tepat. 
Tahap penalaran analogi inferring (penyimpulan) berdasarkan karakteristik aksi sesuai mekanisme mental 
assimilation, encapsulation, de-encapsulation, dan coordination sesuai pencapaian siswa dapat menarik 
kesimpulan dari jawaban tersebut. Diantara 6 orang siswa, hanya seorang diantaranya dapat menjawab soal 
mengenai tahapan inferring secara lengkap dan tepat. Pada masalah target dengan tahap penalaran analogi 
mapping (pemetaan) berdasarkan karakteristik aksi sesuai mekanisme mental interiorization, assimilation, 
encapsulation dan de-encapsulation sesuai pencapaian siswa dapat menemukan pola penyelesaian 
masalah target dengan benar. Diantara 6 orang siswa, 2 diantaranya dapat menjawab soal mengenai 
tahapan mapping secara lengkap dan tepat. Tahap penalaran analogi applying (penerapan) berdasarkan 
karakteristik aksi sesuai mekanisme mental assimilation, encapsulation, de-encapsulation, dan coordination 
sesuai  pencapaian siswa dapat memberikan alasan dari hasil jawaban. Diantara 6 orang siswa, hanya 
seorang diantaranya dapat menjawab soal mengenai tahapan inferring secara lengkap dan tepat. 

Berdasarkan karakteristik aksi dalam menganalisis proses dan hasil jawaban siswa, disimpulkan 
bahwa selain menuliskan jawaban tepat dan lengkap, ditemukan siswa yang menuliskan jawaban tepat tetapi 
tidak secara lengkap baik alasan maupun hal yang diketahui dan setelah diklarifikasi ternyata siswa telah 
bernalar dalam mentalnya sehingga tanpa secara tertulispun siswa mampu mengidentifikasi informasi yang 
diketahui dalam soal, menarik kesimpulan, menemukan pola penyelesaian masalah target dan memberikan 
proses jawaban serta menyajikan jawaban dengan tepat walaupun ada tahapan jawaban yang diloncat.  
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