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RINGKASAN 

 

Kristayulita dan Lalu Sucipto. 2021. Proses Berpikir Analogi Indirect 

(Studi Kasus pada Matakuliah Persamaan Diferensial/Kalkulus 

Integral). 

 

Kata Kunci:  Berpikir Analogi, Masalah Analogi Indirect 

 

Masalah analogi indirect merupakan masalah sumber dan masalah 

target yang tidak memiliki hubungan langsung baik dalam kesamaan 

secara konseptual maupun prosedural. Penyelesaian masalah analogi 

indirect diperlukan proses kognisi yang lebih rumit daripada 

penyelesaian masalah analogi direct. Siswa dapat berpikir analogi dalam 

menyelesaikan masalah analogi indirect. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan  untuk mendeskripsikan proses terjadinya berpikir analogi 

siswa dalam menyelesaikan masalah analogi indirect. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dari 

penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Tadris Matematika 

semester III dan V Tahun Akademik 2020/2021. Mahasiswa dibagi 

dalam tiga kategori yaitu mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah, 

sedang, dan tinggi pada matakuliah Persamaan diferensial untuk 

mahasiswa semester V dan matakuliah Kalkulus Integral semester III. 

Siswa yang berpikir  analogi sebanyak 71 maahsiswa dari 97 mahasiswa 

yang menjawab benar masalah sumber dan masalah target. Mahasiswa 

diberikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap menggunakan instrumen 

bantu yaitu masalah analogi indirect dan wawancara.  Pada tahap 

pertama, mahasiswa menyelesaikan masalah analogi indirect sambil 
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mengeraskan suara (think aloud). Pada tahap kedua, wawancara 

berbasis tugas untuk mendalami proses berpikir analogi siswa dalam 

menyelesaikan masalah analogi indirect. Pada tahap ketiga, mahasiswa 

dipilah berdasarkan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Data yang 

telah diperoleh tersebut dianalisis dengan tahapan mentranskrip data, 

mereduksi data, kategorisasi data, menggambar struktur berpikir, dan 

membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian diperoleh mahasiswa yang memiliki kemampuan 

rendah mampu menyelesaikan masalah analogi indirect dengan melalui 

tahapan penalaran analogi indirect tanpa ada proses pemetaan antara 

masalah target ke masalah sumber, mahasiswa yang memiliki 

kemampuan sedang mampu menyelesaikan masalah analogi indirect 

dengan melalui tahapan penalaran analogi indirect dengan ada proses 

pemetaan antara masalah target ke masalah sumber yang kurang jelas, 

mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi mampu menyelesaikan 

masalah analogi indirect dengan melalui tahapan penalaran analogi 

indirect dengan ada proses pemetaan antara masalah target ke masalah 

sumber yang jelas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berpikir secara analogi sangat penting dalam belajar matematika 

(Gentner, 1983; Duit, 1991; Gentner, Holyoak, & Kokinov, 2001; 

Holyoak & Hummel, 2001; Richland, Holyoak, & Stigler, 2004; Amir-

Mofidi, Amiripour, & Bijan-Zadeh, 2012; Magdas, 2015). Berpikir 

analogi dapat membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang 

terkesan tidak jelas, kompleks, dan baru (Melis & Veloso, 1998; 

Gentner & Loewenstein, 2002). Masalah yang semula terkesan rumit 

dan teridentifikasi analog dengan masalah yang pernah diketahui, 

masalah tersebut dapat lebih mudah diselesaikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa berpikir secara analogi dapat memberikan manfaat dalam 

menyelesaikan masalah matematika yang sulit dan abstrak. 

Berpikir analogi dalam pemecahan masalah. Gentner & 

Loewenstein (2002) mengatakan bahwa berpikir analogi memungkinkan 

seseorang mampu membuat koneksi untuk mentransfer solusi dari 

masalah yang sudah diketahui ke masalah baru yang belum diketahui 

solusinya. Sementara itu, Trench et al. (2009) mengatakan bahwa 

berpikir analogi membantu memecahakan masalah target  dengan 

mentransfer solusi masalah sumber sehingga lebih memahami masalah 

target. Menurut Holyoak & Hummel (2001) kesamaan yang spesifik  

antara masalah sumber dan masalah target yang dapat diidentifikasi oleh 

siswa melalui berpikir analogi membantu siswa menyelesaikan masalah 

target.  

Sementara itu, beberapa peneliti lain memusatkan perhatian 

mereka pada jenis masalah yang digunakan dalam berpikir analogi 

(Bernardo, 2001; English, 2004; Assmus et al., 2014). Masalah analogi 
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yang mereka gunakan dalam penelitian mereka memiliki beberapa 

kesamaan antara masalah sumber dan masalah target, yaitu: (1) materi 

matematika yang digunakan pada masalah sumber dan masalah target 

adalah mirip dengan menggunakan materi aljabar, kombinasi, peluang 

dua kejadian saling bebas, dan deret aritmatika; (2) konsep dan prosedur 

dalam menyelesaikan masalah adalah mirip/sama; dan (3) kedua 

masalah yang digunakan sama-sama  berbentuk verbal atau simbolik; 

dan (4) konteks yang digunakan pada masalah berbeda, misalnya 

masalah sumber menggunakan konteks masalah tentang susunan batu 

sedangkan masalah target menggunakan konteks masalah tentang 

halaman buku. Masalah analogi tersebut memiliki kemiripan antara 

masalah sumber dan masalah target dimana secara konseptual dan 

prosedural mirip atau sama dalam penyelesaiannya. Berdasarkan 

karakteristik masalah analogi yang digunakan para pakar dalam 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa masalah analogi yang 

digunakan bersifat direct. 

Penelitian ini akan menggunakan masalah analogi yang berupa 

masalah sumber dan masalah target. Masalah sumber dan masalah target 

tidak seperti masalah yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. 

Akan tetapi, masalah sumber dan masalah target yang digunakan tidak 

satu konsep pada suatu materi. Artinya masalah sumber terkait konsep 

tertentu sedangkan masalah target pada konsep yang lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana 

proses berpikir analogi indirect mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah persamaan diferensial.  
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah “bagaimana proses berpikir analogi indirect 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kalkulus integral ?”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat, maka 

tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir analogi 

indirect mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kalkulus integral tak 

tentu. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian proses berpikir analogi indirect 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kalkulus integral tak tentu 

yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan teori tentang proses berpikir, khususnya proses 

berpikir analogi indirect dalam menyelesaikan masalah kalkulus 

integral tak tentu. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran yang berarti terhadap  dunia 

pendidikan dalam mendeskripsikan proses berpikir  analogi indirect 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kalkulus integral tak 

tentu. 

3. Memberikan pertimbangan dalam menyusun bahan pembelajaran 

dengan berpikir analogi yang dapat meningkatkan proses 

pemahaman dalam berpikir matematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang ada terfokus kepada beberapa hal 

berikut: (1) transfer analogi (Trench et al., 2009; Gentner & 

Loewenstein, 2002) dan  (2) kesamaan (Holyoak & Hummel, 2001). 

Gentner & Loewenstein (2002) mengatakan bahwa berpikir analogi 

memungkinkan seseorang mampu membuat koneksi untuk mentransfer 

solusi dari masalah yang sudah diketahui ke masalah baru yang belum 

diketahui solusinya. Menurut Trench et al. (2009) berpikir analogi 

membantu memecahakan masalah target  dengan mentransfer solusi 

masalah sumber sehingga lebih memahami masalah target. Menurut 

Holyoak & Hummel (2001) kesamaan yang spesifik  antara masalah 

sumber dan masalah target yang dapat diidentifikasi oleh siswa melalui 

berpikir analogi membantu siswa menyelesaikan masalah target. 

 

B. Kajian Teori 

1. Proses Berpikir Analogi  

Menurut Gentner et al. (2001), pengertian umum analogi adalah 

kemampuan dasar manusia untuk alasan dengan pola relasional. 

Manusia mampu mendeteksi pola untuk mengidentifikasi pola berulang 

dalam menghadapi variasi elemen, bentuk abstrak dari pola, dan 

komunikasi abstraksi-abstraksi. Secara harfiah analogi didefinisikan 

sebagai kesamaan (Gentner, 1983; Medin et al., 1993; Goldstone, 1994; 

Gentner & Markman, 1997; Markman & Gentner, 2000). Polya (2014) 

menyatakan analogy is a sort of similarity, similar objects agree with 

each other in some aspect, and analogous objects agree in certain 
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relations of their respective parts. Analogi merupakan bentuk dari 

kemiripan atau kesamaan sifat. Kemiripan dan kesamaan sifat dapat 

dilihat dari berbagai aspek dari dua hal yang berbeda. Analogi terjadi 

apabila terdapat dua kejadian yang saling berkaitan dalam 

pembentukkannya yaitu kejadian pertama dijadikan dasar untuk 

kejadian berikutnya atas dasar adanya kesamaan dalam menggunakan 

proporsi (dalil/formula), predikat, dan objek (Holyoak & Thagard, 

1989). 

Orgill & Bodner (2006) menyatakan bahwa analogi adalah 

membandingkan antara dua unsur yang tidak benar-benar mirip atau 

sama sekali berbeda yang digunakan untuk melakukan transfer sistem 

hubungan antara unsur dalam sumber analog yang familiar bagi unsur 

target yang asing. Menurut Isoda & Katagiri (2012), untuk mengetahui 

sifat, aturan, atau cara  menyelesaikan  pernyataan A tapi belum mampu 

mengetahui cara penyelesaiannya maka perlu menggunakan  pernyataan 

B yang sudah diketahui baik sifat, aturan  maupun cara 

menyelesaikannya. Pernyataan B serupa dengan pernyataan A. Jadi 

analogi adalah sesuatu yang dibentuk atas keterkaitan unsur-unsur yang 

bersesuaian antara masalah sumber dan masalah target. 

Beberapa ahli mengatakan ada beberapa jenis analogi. Indurkhya 

(2013) membedakan tiga jenis analogi berdasarkan  aspek dan sifat 

tertentu yaitu analogi proporsional, analogi prediktif, dan analogi 

pemecahan masalah. Mudiri (2000) menyebutkan ada dua jenis analogi 

yaitu analogi deklaratif dan analogi induktif. English (2004), ada 3 jenis 

analogi yang telah digunakan dalam pembelajaran matematika, yaitu 

analogi klasik, masalah analogi, dan analogi pedagogik. 
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a. Berpikir Analogi klasik (analogi proporsional) 

Analogi klasik atau analogi proporsional adalah analogi yang 

yang memiliki bentuk umum             (misalnya:               

 , menjadi              ), di mana syarat C dan D harus dikaitkan 

dengan cara yang sama seperti syarat A dan B. Berarti 4 menjadi 12 

adalah dikali 3 sehingga untuk mengisi titik-titik (   ),  6 dikalikan 3 

menjadi 18. Ini salah satu contoh dari analogi klasik yang sederhana. 

          A           B          C           X 

       Y 

 

Gambar 2.1 Analogi Klasik dalam Bentuk Geometri 

Sumber: Sternberg (1977) 

 

Sternberg (1977:362) menggunakan instrumen geometric 

analogies. Sebuah persegi yang memuat persegi didalamnya dan 

persegi. Jadi dalam masalah bangun ini yang dilihat adalah masalah 

permukaannya, yaitu hubungan A : B merupakan hubungan bangun 

dalam bidang. C berupa segitiga sama sisi yang memuat segitiga sama 

sisi. Untuk mencari padanan dengan gambar C harus atas dasar 

hubungan A : B dengan memilih bidang yang sesuai, dalam hal ini 

adalah X berupa segitiga sama sisi, seperti terdapat pada Gambar 2.1. 

Dengan demikian dalam memecahkan masalah analogi klasik, siswa 

harus mencari struktur relasional pemecahan masalah antara hubungan 

A ke B, yang memungkinkan dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah pada hubungan C ke D. 
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b. Berpikir Analogi Masalah  

Kemampuan untuk beralasan dengan analogi dalam pemecahan 

masalah berkaitan dengan masalah analogi. Dalam penelitian ini, siswa 

harus mengakui kesamaan dalam struktur relasional antara masalah 

yang familiar (masalah sumber) dan masalah baru (masalah terget), 

yaitu keselarasan struktural atau pemetaan antara dua masalah yang 

harus ditemukan (Gentner et al., 2001). Siswa yang menyelesaikan 

masalah baru perlu didasari penyelesaian masalah yang pernah 

dipecahkan sebelumnya. Contoh masalah analogi “Sally's ice-cream 

store sells 12 different ice cream flavors and 3 different sized cones. 

How many different choices of ice cream do you have?” (masalah 

sumber), and “The Select-A-Card company plans to make boxes of 

greeting cards that are either green or yellow, and have Christmas, 

birthday, or Easter greetings, and have either silver or gold lettering. 

How many different types of cards will there be in each box?” (masalah 

target) (English, 2004:7). Ilustrasi dalam menyelesaikan masalah 

analogi dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Berpikir Analogi Dalam Pemecahan Masalah 

Sumber: English (2004:6) 
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c. Berpikir Analogi Pedagogik 

Analogi pedagogik telah lama digunakan dalam pembelajaran 

matematika dan ilmu matematika. Analogi pedagogik dirancang untuk 

memberikan representasi konkret dari ide abstrak. Maksudnya, analogi 

pedagogik menjadi sumber nyata siswa sehingga dapat membangun 

representasi mental dari ide abstrak. Representasi analogi dapat dilihat 

pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.3 Menggunakan Perhitungan untuk Mewakili Bilangan 

Satu Digit 

Sumber: English (2004:9) 

 

 

Gambar 2.4 Representasi secara Analogi dari Bilangan Dua Digit. 

Dari English dan Halford (1995) 

Sumber: English (2004:10) 
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Tahapan berpikir analogi berdasarkan Keane dalam O’Donoghue 

(2004:7)  adalah pengenalan representasi, retrieval (pengambilan 

kembali), mapping (pemetaan), validasi, dan induksi. Tahapan retrieval 

terkait dengan memunculkan memory (memori) dan adaptation 

(adaptasi), tahapan mapping terkait dengan reasoning (berpikir) dan 

learning by abstraction (belajar mengabstraksi), tahapan transfer terkait 

dengan creativity (kreativitas) dan learning by transfer (belajar 

mentransfer). Eliasmith & Thagard (2001) menuliskan tahapan berpikir 

analogi yaitu retrieval, mapping, dan application. Sedangkan 

Falkenhainer et al. (1989) mengidentifikasi tahapan berpikir analogi 

yaitu access, mapping, dan evaluation and use.  Tahapan yang 

digunakan oleh Eliasmith & Thagard juga Falkenhainer, dkk memiliki 

kesamaan yaitu  menggunakan tiga tahapan dalam berpikir analogi. 

English (2004) berpendapat ada 3 tahapan berpikir analogi dalam 

menyelesaikan masalah analogi. Pertama, siswa  harus mengetahui 

struktur relasional yang umum dari sumber atau  masalah yang 

diketahui, sehingga masalah sumber perlu diambil dari memori. Kedua, 

siswa harus mencari tahu dan mampu  mengidentifikasi korespondensi 

relasional antara masalah target dan masalah sumber. Ketiga, siswa 

mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kesamaan relasional 

antara sumber dan masalah target yang diperoleh.  Thagard (2005:80) 

mengatakan bahwa menyelesaikan masalah dengan berpikir analogi  

melalui 4 tahapan, yaitu: (1) menghadapi masalah (target) yang harus 

dipecahkan; (2) ingat solusi dari masalah (sumber); (3) membandingkan 

masalah sumber dan target, menempatkan komponen yang relevan 

dalam korespondensi dengan satu sama lain; dan (4) menyesuaikan 

dengan masalah sumber untuk menghasilkan solusi bagi masalah target. 
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Menurut Sternberg (1977) menyatakan ada  4 komponen berpikir 

analogi, yaitu: (1) encoding (pengkodean), yaitu mengidentifikasi 

masalah sumber dan masalah target dengan mencari ciri-ciri atau 

struktur soalnya; (2) inferring (penyimpulan), yaitu mencari hubungan 

yang sama antara masalah sumber dengan masalah target atau 

membangun kesimpulan dari kesamaan hubungan antara masalah 

sumber dengan masalah target; (3) mapping (pemetaan), yaitu mencari 

penyelesaian yang terdapat pada masalah target dengan menggunakan 

cara penyelesaian atau konsep yang sama dengan masalah sumber; dan 

(4) application (penerapan), yaitu melakukan pemilihan jawaban yang 

cocok. Hal ini dilakukan untuk memberikan konsep yang cocok 

(membangun keseimbangan) antara masalah sumber dengan masalah 

target.  

Hasil penelitian Ruppert (2013) diperoleh pelevelan dan 

komponen berpikir analogi. Komponen berpikir analogi  yang diperoleh 

Ruppert merupakan pengembangan komponen berpikir analogi 

Sternberg berupa 4 komponen berpikir analogi, yaitu structuring, 

mapping, applying, dan verifying. Komponen structuring mencakup 

encoding dan inferring sedangkan komponen verifying mencakup 

justification dan rensponse  dalam komponen berpikir analogi menurut 

Sternberg. Akan tetapi,  komponen berpikir analogi menurut Sternberg 

dan Ruppert merupakan proses yang saling berurutan dalam 

menyelesaikan masalah. Komponen berpikir analogi ini merupakan 

proses yang sekuensial sehingga dapat dikatakan sebagai tahapan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini digunakan tahapan berpikir analogi, 

yaitu structuring, mapping, applying, dan verifying. 
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2. Teori Pemrosesan Informasi 

Menurut Gagne (1985), ada empat fase utama dalam proses 

belajar individu yaitu: (1) fase receiving stimulus situation 

(apprehending), fase seseorang yang memperhatikan stimulus tertentu 

kemudian menangkap maknanya dan memahami stimulus tersebut; (2) 

fase stage of acquition, fase ini siswa membentuk relasi antara 

informasi yang lama dengan informasi yang baru; (3) fase 

storage/retensi, fase  penyimpanan informasi, ada informasi yang 

disimpan di short term memory (memori jangka pendek) dan ada 

informasi yang disimpan di long term memory (memori jangka 

panjang); dan (4) fase retrieval/recall, fase dalam memanggil kembali 

konsep yang ada dalam memori. 

Fase yang dikenalkan oleh Gagne menjadi dasar dalam teori 

pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi diperkenalkan 

pertama kali oleh James sekitar tahun 1980-an membedakan memori 

langsung (immediate memory) yang disebut memori primer  (primary 

memory) dan memori tidak langsung (indirect memory) yang disebut 

memori sekunder (secondary memory) (solso, dkk, 2008). Ada beberapa 

pendapat terkait dengan teori pemrosesan informasi. Solso, dkk (2008), 

teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar kognitif yang terkait 

dengan cara individu memperoleh, memproses, menyimpan, dan 

pelacakan pengetahuan dari otak atau pikiran. Teori pemrosesan 

informasi adalah teori pembelajaran kognitif yang menjelaskan 

pengolahan, menyimpanan, dan penarikan kembali pengetahuan dalam 

pikiran (Slavin, 2008). Gagne (1977) mengatakan bahwa teori 

pemrosesan informasi menjelaskan tentang pemrosesan, penyimpanan, 

dan pemanggilan kembali informasi dari otak. Berikut ini salah satu 
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model pemrosesan informasi menurut Slavin (2006) dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Teori pemrosesan informasi 

Sumber: Slavin (2006) 

 

Informasi (external stimulus) dari lingkungan luar dimasukan 

memalui sensory register (register penginderaan) manusia. Jika 

informasi yang berada di sensory register tidak diberikan perhatian 

maka informasi tersebut akan hilang. Informasi ini diterima oleh 

reseptor yang peka terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh 

lingkungan. Informasi ini disimpan dalam saraf pusat dalam jangka 

waktu yang sangat singkat. Selanjutnya informasi diteruskan ke short 

term memory (STM), sebagian ada yang dilanjutkan untuk disimpan di 

long term memory (LTM). Sedangkan informasi yang lain 

dipertahankan selama beberapa menit dalam penyimpanan jangka 

pendek namun tidak pernah memasuki penyimpanan jangka panjang 

(Solso, dkk, 2008). 

Long term memory (LTM) dapat meyimpan informasi dalam 

jangka waktu yang lama. LTM menyimpan informasi yang digunakan 

dikemudian hari. Informasi yang sudah disimpan di LTM, jika akan 
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digunakan maka perlu dipanggil kembali. Informasi yang telah 

dipanggil merupakan dasar generasi respon. Jika dalam pikiran 

sadarnya, informasi mengalir dari LTM ke STM, kemudian diteruskan 

ke generator respon. Akan tetapi berbeda jika aksus untuk respon 

otomatis, informasi dari LTM akan langsung ke generator respon 

selama pemanggilan. Generator respon merupakan alat yang mengatur 

urutan respon dan membimbing efektor yang mencakup seluruh otot 

dan kelenjar, untuk menanggapi informasi yang telah dipanggil. Ada 

dua komponen utama dalam pemrosesan informasi yaitu komponen 

penyimpanan informasi dan komponen proses kognitif (Solso, dkk, 

2008). Kedua komponen tersebut bekerja saling melengkapi. Kedua 

komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Komponen penyimpanan informasi 

Ada tiga komponen penyimpanan informasi yang merupakan 

tempat penyimpanan informasi yaitu sensory register, short term 

memory (STM), dan long term memory (LTM) (Slavin, 2008). Menurut 

Santrock (2012) sensory register merupakan tempat penyimpanan 

informasi dari dunia hanya dalam waktu sekejap. Slavin (2008) 

mengatakan sensory register merupakan komponen utama sistem daya 

ingat dimana informasi diterima dan dipertahankan dalam waktu yang 

sangat singkat. Jadi sensory register merupakan tempat penyimpanan 

pertama dari stimulus yang diperoleh melalui indera penglihatan dan 

indera pendengaran. 

Informasi yang diterima dari hasil register penginderaan 

(penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, rasa) dalam jumlah 

besar dan ditahan dalam waktu yang singkat, tidak lebih dari beberapa 

detik (Slavin, 2008). Informasi yang diterima oleh sensory register lama 

penyimpananya hanya 250 milidetik – 4 detik (Solso, dkk, 2008). Jika 
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tidak ada yang terjadi pad informasi yang ditahan dalam register 

penginderaan, maka informasi tersebut hilang dengan cepat. Karena 

informasi yang diterima sensory register dalam waktu yang singkat, 

sehingga manusia harus memperhatikan informasi yang penting 

sebelum informasi tersebut hilang. Manusia memiliki hanya indera 

untuk menangkap informasi. Oleh karena itu, apabila indera mata tidak 

ada atau indera pendengaran tidak ada atau kedua indera tersebut tidak 

ada, manusia tetap bisa belajar dan menangkap informasi dari 

lingkungannya melalui cara yang lain. 

Adanya sensory register memiliki dua implikasi yang penting 

dalam pendidikan, seseorang perlu menaruh attention pada waktu 

informasi diterima apabila informasi tersebut harus diingat dan 

seseorang memerlukan waktu untuk membawa semua informasi yang 

dilihat dalam waktu singkat untuk masuk kedalam kesadaran (Slavin, 

2008). Informasi yang dipahami dan diberi attention oleh seseorang 

dipindahkan ke komponen kedua adalah STM (Solso, dkk, 2008). Short 

term memory memiliki kapasitas yang terbatas dibandingkan dengan 

sensory register dengan durasi yang lebih lama sekitar 12 detik, lebih 

lama dan dengan rehearsal (Solso, dkk, 2008). Santrock (2012) STM 

merupakan sistem memori dengan kapasitas yang terbatas dimana 

informasi disimpan selama 30 detik, kecuali informasi tersebut diulang 

atau proses lebih lanjut. Hal senada Slavin (2008) mengatakan STM 

merupakan sistem penyimpanan yang dapat memuat informasi dalam 

jumlah terbatas selama beberapa detik. STM merupakan tempat 

penyimpanan informasi setelah diberikannya attention (Solso, dkk, 

2008). Informasi yang tersimpan pada STM akan bertahan lama dengan 

memikirkannya atau mengucapkan berulang-ulang. 
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Informasi yang disimpan di STM dapat ditransfer ke komponen 

Long Term Memory (Solso, dkk, 2008). Long Term Memory merupakan 

bagian sistem memori yang menjadi tempat penyimpanan informasi 

dalam kurun waktu yang lama (Slavin, 2008). Menurut Santrock (2012) 

LTM merupakan jenis memori yang menyimpan banyak informasi 

untuk periode waktu yang lama dalam cara yang relatif permanen. 

Informasi yang tersimpan pada LTM dapat dipanggil kembali jika 

dibutuhkan. Penyimpanan dan pengambilan informasi di LTM dapat 

dipermudah dengan adanya latihan terus menerus (Solso, dkk,2008). 

LTM dianggap sebagai penyimpanan yang berkapasitas sangat besar 

dan memiliki memori sangat panjang. 

Banyak ahli yang percaya bahwa seseorang mungkin tidak pernah 

melupakan informasi dalam LTM, mungkin saja hanya kehilangan 

kemampuan menemukan kembali informasi tersebut dalam ingatan, dan 

seseorang mengingat sebagian besar informasi yang dipelajari di 

sekolah (Slavin, 2008). Artinya, informasi yang diingat dalam LTM 

seorang siswa adalah informasi yang dipelajari di sekolah. Siswa yang 

berkemampuan tinggi dan mempunyai nilai yang baik tidak selalu 

mengingat apa yang telah dipelajari jika dibandingkan dengan siswa 

yang memiliki kemampuan rendah. Startegis yang aktif melibatkan 

siswa dalam pelajaran dan berperan dalam ingatan jangka panjang siswa 

(Slavin, 2008) 

Para ahli membagi Long term memory (LTM) menjadi beberapa 

bagian yaitu memori eksplisit yang terdiri dari memori episodik, 

memori semantik, dan memori implisit yang terdiri atas memori salah 

satunya memori prosedural (Solso, dkk, 2008). Memori episodik 

merupakan memori yang memungkinkan seseorang mengingat 

peristiwa-peristiwa pada masa lalunya (Tulving dalam Solso, dkk, 
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2008). Slavin (2008) menyatakan bahwa memori episodik adalah 

memori jangka panjang yang menyimpan citra pengalaman pribadi kita. 

Memori semantik merupakan memori mengenai kata, konsep, peraturan, 

dan ide-ide abstrak (Solso, dkk, 2008). Menurut Santrock (2012) 

memori semantik merupakan pengetahuan umum seorang siswa tentang 

dunia, salah satunya seperti pengetahuan yang dipelajari di sekolah. Hal 

ini berarti memori semantik sangat berguna bagi siswa dalam 

mempelajari matematika di sekolah. Memori prosedural merupakan 

kemampuan mengingat kembali cara melakukan sesuatu, khususnya 

tugas fisik (Slavin, 2008). Memori prosedural akan bekerja ketika siswa 

mengucapkan kalimat dengan tata bahasa yang benar tanpa perlu 

memikirkan cara untuk melakukannya (Santrock, 2012).   

b. Komponen proses kognitif 

Menurut Santrock (2012), komponen proses kognitif adalah 

komponen yang bekerja saat terjadinya pemrosesan informasi, yang 

terdiri atas attention, perception, rehearsal, encoding, dan retrieval. 

a. Attention 

Menurut Slavin (2008) attention (perhatian) merupakan 

pemusatan pikiran aktif pada rangsangan tertentu dengan 

menyingkirkan rangsangan lain. Attention merupakan langkah awal 

untuk fokus pada informasi tertentu dan otomatis mengabaikan stimulus 

yang tidak terfokus (Hitipeuw, 2009). Informasi yang banyak berada 

disekitar indera, baik berupa auditori atau visual yang terlihat oleh mata 

seperti soal atau masalah matematika. Jika infromasi tidak diperhatikan 

maka informasi tersebut dalam sekejap akan hilang sehingga informasi 

tersebut perlu diberikan attention. Attention dalam penelitian ini fokus 

pada informasi beruapa soal yang dibaca siswa, yang akan ditunjukkan 

dengan adanya ungkapan ataupun tulisan siswa. Setelah siswa membaca 
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soal, siswa dapat mengetahui informasi apa yang diketahui dalam soal, 

serta apa yang ditanyakan dalam soal. 

 

b. Perception 

Perception (persepsi) merupakan interpretasi rangsangan (Slavin, 

2008). Menurut Solso, dkk (2008) perception melibatkan seseorang 

dalam menginterpretasikan terhadap informasi yang ada di indera. 

Rangsangan apa saja yang menjadi perhatian akan mengalami proses 

seleksi, dan dimaknai melalui persepsi (Hitipeuw, 2009). Saat indera 

menerima stimulus, pikiran segera mulai mengerjakan beberapa 

diantaranya. Perception dalam penelitian ini berupa pendapat siswa 

terhadap suatu infromasi tentang soal dengan merencanakan 

penyelesaian dari soal tersebut, yang ditunjukkan dengan adanya 

ungkapan atau tulisan terhadap bentuk dari infromasi. 

c. Rehearsal 

Rehearsal (pengulangan) merupakan proses mempertahankan 

suatu dalam STM secara berulang-ulang atau pengulangan informasi di 

dalam pikiran yang dapat meningkatkan penyimpanan (Slavin, 2008). 

Menurut Hitipeuw (2009) menjelaskan bahwa informasi yang diproses 

dalam proses rehearsal secara otomatis informasi tersebut disimpan di 

dalam LTM. Rehearsal meningkatkan kemampuan STM untuk 

menyimpan item tersebut lebih lama, serta membantu dalam proses 

encoding informasi. Rehearsal dalam penelitian ini merupakan 

pengulangan yang dilakukan siswa terhadap suatu infromasi yang 

sebelumnya telah diberikan pada soal atau pengulanagan terhadap 

konsep yang sebelumnya telah diterapkan di STM. Hal ini dapat 

diketahui dari tulisan siswa pada lembar jawaban. 
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d. Encoding 

Menurut Hitipeuw (2009) menyatakan bahwa encoding 

merupakan proses penyimpanan informasi yang sudah dipanggil ke 

dalam LTM. Setelah informasi diproses di dalam STM, baik informasi 

yang baru masuk maupun memori lama yang dipanggil kembali, maka 

beberapa informasi tersebut akan disimpan ulang di dalam LTM. 

Encoding dalam penelitian ini merupakan proses penyimpanan 

informasi terhadap pengetahuan yang sudah dipanggil dari LTM. Hal ini 

dapat dilihat dari siswa mampu menjelaskan setiap langkah dalam 

menyelesaikan masalah. 

e. Retrieval 

Menurut Solso, dkk (2008) retrieval merupakan pengambilan atau 

memanggil informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Retrieval dalam penelitian ini merupakan proses pemanggilan 

kembali konsep yang ada pada LTM, yang ditunjukkan dengan 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut di dalam STM. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu karakteristik penelitian 

kualitatif adalah proses penelitian selalu berkembang dinamis, yang 

semua tahap dalam proses penelitian bisa saja berubah setelah peneliti 

masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. Misalnya, individu-

individu yang diteliti serta lokasi-lokasi yang dikunjungi juga bisa 

berubah sewaktu-waktu (Creswell, 2014). Menurut Yin (2014), ada lima 

ciri penelitian kualitatif: mempelajari arti dari kehidupan masyarakat 

dan dalam kondisi dunia nyata, mewakili pandangan dan aspirasi 

masyarakat, meliputi kondisi kontekstual, menyumbangkan wawasan 

tentang konsep yang ada yang membantu menjelaskan perilaku sosial 

manusia, dan menggunakan lebih dari satu sumber bukti. 

Penelitian ini mengungkapkan proses terjadinya berpikir analogi 

indirect dalam menyelesaikan masalah matematika. Jenis analogi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah masalah analogi yang terdiri dari 

masalah sumber dan masalah target. Masalah sumber yang digunakan 

masalah integral tak tentu. Sedangkan masalah target adalah masalah 

integral tak tentu yang kompleks. Dalam penelitian ini, peneliti 

membuat gambaran, meneliti kalimat/kata-kata, laporan rinci dari 

pandangan subjek penelitian, dan melakukan studi dalam situasi yang 

alami. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan proses 

berpikir analogi indirect dalam menyelesaikan masalah integral tak 

tentu. 



20 
 

 

Data penelitian diperoleh dari mahasiswa Program Studi Tadris 

Matematika  pada semester ganjil atau genap. Data dalam penelitian 

adalah data kualitatif  berbentuk deskripsi yang akan digunakan untuk 

menganalisis proses terjadinya berpikir analogi indirect dalam 

menyelesaikan masalah integral tentu. Hasil rekaman, observasi, dan 

wawancara yang dilakukan merupakan bagian dari langkah-langkah 

dalam penelitian. Langkah penelitian selengkapnya yang dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data adalah: 

1. Memberikan masalah analogi indirect 

Tes yang dilakukan bertujuan untuk memetakan  mahasiswa yang 

melakukan berpikir analogi  indirect dalam menjawab masalah 

analogi indirect (berupa masalah sumber dan masalah target) sebagai 

calon subjek penelitian. Tes yang diberikan menggunakan instrumen 

yang telah divalidasi oleh pakar  dan teman  

2. Mengelompokkan siswa 

Mahasiswa dikelompokkan berdasarkan hasil tes awal. Memilah 

mahasiswa yang menjawab tes dengan masalah sumber dan masalah 

target benar .  

3. Melakukan wawancara 

Wawancara dilakukan pada mahasiswa yang menjawab masalah 

sumber benar dan masalah target benar. Protokol wawancara disusun 

dengan mengembangkan indikator-indikator dari komponen berpikir 

analogi. 

4. Menganalisis data 

Menganalisis berpikir analogi indirect setiap subjek penelitian 

melalui masing-masing komponen berpikir analogi indirect. Analisis 

juga dilakukan bagaimana proses  terjadi berpikir analogi indirect 

pada mahasiswa.  
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5. Validasi data 

Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi dan pemeriksa 

sejawat melalui diskusi. 

6. Menyimpulkan penelitian 

Menyimpulkan hasil penelitian dengan cara membandingkan antara 

lembar pekerjaan, hasil wawancara masing-masing subjek penelitian.  

 

B. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 

Tadris Matematika, yang sedang menempuh matakuliah Persamaan 

Diferensial/Kalkulus Integral. Proses pemilihan subjek penelitian 

dilakukan pada mahasiswa yang sudah menempuh matakuliah Kalkulus 

Integral. 

Pada penelitian ini mahasiswa diminta menyampaikan dengan 

keras apa yang sedang dipikirkan (think alouds) sambil menuliskan 

jawaban ketikan menyelesaikan masalah analogi indirect. Berdasarkan 

jawaban mahasiswa, pertama,  peneliti mengelompokkan mahasiswa 

berdasarkan jawaban masalah analogi indirect. Jika jawaban masalah 

sumber benar dan jawaban masalah target benar maka mahasiswa 

tersebut dipertimbangkan menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, untuk 

proses terjadinya berpikir analogi dipilih 6 subjek penelitian. Jika untuk 

setiap proses terjadinya berpikir analogi indirect sudah dipenuhi maka 

dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis data. Jika untuk 

setiap proses terjadinya berpikir analogi indirect belum dipenuhi maka 

proses pemilihan subjek diulang mulai dari tahap awal. Proses 

pemilihan subjek penelitian disajikan pada Diagram 3.1 
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Diagram 3.1 Proses Pemilihan Subjek Penelitian 

Keterangan: 

 

                         : Kegiatan    : Urutan kegiatan 

 

   : Pemilihan    : Siklus 
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C. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

maka instrumen utama penelitian ini adalah peneliti. Peneliti sebagai 

instrumen utama dikarenakan peneliti sebagai orang yang terjun 

langsung kelapangan dan berhubungan langsung dengan subjek 

penelitian, melakukan pengumpulan data penelitian, melakukan 

pengolahan informasi, melakukan analisis data hasil penelitian sampai 

pada penarikan kesimpulan. Sedangkan instrumen kedua adalah 

instrumen bantu yang terdiri dari soal tes, alat perekam audiovisual, dan 

pedoman wawancara. 

Instrumen masalah analogi berupa soal tes. Soal tes ini dibuat 

untuk dapat mengungkapkan bagaimana proses terjadinya berpikir 

analogi indirect dalam menyelesaikan masalah analogi indirect. 

Instrumen soal tes ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Instrumen soal tes ini dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan 

dosen matakuliah. Selanjutnya instrumen divalidasi oleh empat 

validator ahli yaitu ahli pada bidang Pendidikan Matematika dan ahli 

pada bidang Matematika. Masalah analogi yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Masalah Analogi Indirect 

Masalah sumber Masalah target 

Tentukan integral dari 

∫     

Tentukan integral dari 

∫  √        

 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan validator bidang 

Pendidikan Matematika dan bidang matematika, kedua soal adalah 
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valid. Gambaran struktur masalah integral tak tentu dapat lihat pada 

Diagram 3.2. 

Sebelum dilakukan validasi, instrumen soal tes terdiri dari dua 

soal yang terdiri satu soal masalah sumber dan satu soal masalah target. 

Validasi instrumen soal pertama sebagai masalah sumber berupa soal 

integral tentu.  Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan soal integral 

tak tentu dengan benar. Validasi instrumen soal kedua diarahkan pada 

rumusan soal memungkinkan siswa melakukan berpikir analogi indirect 

pada komponen representation, structuring, mapping, applying, dan 

verifying, alur penyelesaian soal memungkinkan mahasiswa melakukan 

proses berpikir analogi, kesesuaian soal dengan keseharian mahasiswa, 

dan konstruksi bahasa. Kemudian, soal menentukan integral tak tentu 

yang dijadikan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 

 

Diagram 3.2 Struktur Masalah Sumber dan Masalah Target  
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Keterangan: 

  : masalah sumber/masalah target   : urutan 

kegiatan : kegiatan structuring    

  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

  : kegiatan verifying     

 

Proses berpikir analogi indirect dalam menyelesaikan masalah 

sumber dan masalah target dengan menggunakan teori pemrosesan 

informasi dapat dilihat pada Diagram 3.3. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tes, 

perekaman video, dan wawancara. Tes dilakukan untuk memperoleh 

data tentang  proses terjadinya kesalahan berpikir analogi mahasiswa 

dalam menyelesaikan masalah analogi indirect. Perekaman video 

dimaksudkan untuk menelaah secara rinci data penelitian berupa proses 

terjadinya kesalahan berpikir analogi mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah analogi indirect. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan 

data tambahan yang diperlukan. Adapun prosedur pengumpulan data 

dapat digambarkan seperti Diagram 3.4. 

 

E. Analisis Penelitian 

Peneliti melakukan proses analisis data dengan langkah-langkah: 

(1) mendokumentasikan hasil jawaban siswa dan hasil wawancara 

siswa, (2) mengadakan reduksi data dengan membuat abstraksi, (3) 

membuat pengkodean setiap proses berpikir yang dilakukan siswa, (4) 

menggambarkan struktur proses berpikir siswa, (5) menganalisis apa 
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yang terjadi selama penelitian, (6) menarik kesimpulan. Analisis data 

secara lengkap dapat dilihat pada Diagram 3.5. 

 

Diagram 3.3 Proses Berpikir dengan Teori Pemrosesan Informasi 
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Diagram 3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Diagram 3.5 Analisis Data 
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BAB IV 

PAPARAN DAN ANALISIS DATA 

 

Pada bab ini akan diuraikan paparan dan analisis data proses 

mahasiswa dalam penyelesaian masalah analogi indrect. Pertama akan 

dipaparkan data berdasarkan komponen berpikir analogi. Hal ini 

dilakukan untuk melihat berpikir analogi indrect yang dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah analogi indrect pada 

komponen structuring, mapping, applying, atau verifying. Selanjutnya, 

akan dipaparkan proses terjadinya berpikir analogi indrect mahasiswa 

dalam penyelesaian masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. 

Tes diberikan pada mahasiswa Program Studi Tadris Matematika 

di semester ganjil dan genap. Mahasiswa yang diberikan tes merupakan 

mahasiswa yang telah menempuh matakuliah persamaan diferensial atau 

kalkulus integral. Mahasiswa yang dapat diambil sebagai subjek 

penelitian merupakan mahasiswa semester 3 dan 5 pada Tahun 

Akademik 2021/2022. 

Masalah  analogi indrect terdiri dari masalah sumber dan masalah 

target. Masalah sumber berupa masalah persamaan kuadrat. Sedangkan 

masalah target terkait menentukan panjang dan lebar dari sebuah kotak.  

Masalah analogi indrect yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Masalah Analogi Indrect 

Masalah sumber Masalah target 

Tentukan integral dari 

∫     

Tentukan integral dari 

∫  √        



29 
 

 

A. Responden Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester III 

dan V Program Studi Mateatika FTK UIN Mataram. Mahasiswa yang 

telah menempuh matakuliah Kalkulus Integral dan Persamaan 

Diferensial yang terdiri atas 4 kelas berjumlah 81 mahasiswa semester 

V dan 4 kelas mahasiswa semester III berjumlah 85 mahasiswa. 

Mahasiswa semester V dibagi dalam tiga kategori kemampuan hasil 

belajar persaman diferensial dan mahasiswa semester III dibagi dalam 

tiga kategori kemampuan kalkulus integral yaitu kemampuan rendah, 

sedang dan tinggi. Mahasiswa yang memiliki kemampuan persamaan 

diferensial rendah sebanyak 20 mahasiswa, kemampuan persamaan 

diferensial sedang sebanyak 39 mahasiswa, dan kemampuan persamaan 

diferensial tinggi sebanyak 22 mahasiswa. Semenatra itu, mahasiswa 

yang memiliki kemampuan kalkulus integral rendah sebanyak 10 

mahasiswa, kemampuan kalkulus integral sedang sebanyak 53 

mahasiswa, dan kemampuan kalkulus integral tinggi sebanyak 13 

mahasiswa. Mahasiswa semester III dan V yang berjumlah 166 orang, 

responden yang mengikuti penelitian sebanyak 141 mahasiswa dengan 

rincian pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 01 sampai Lampiran 04. 

 

Tabel 4.1  Distribusi Kategori dari Data Tes Mahasiswa Semester 

III Prodi Tadris Matematika 

No Soal 1 Soal 2 
Kategori 

Jumlah 
Rendah Sedang Tinggi 

1 Benar Benar 8 42 11 36 

2 Benar Salah 0 6 0 13 
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3 Salah Salah 2 2 0 6 

4 Salah Benar 0 3 2 8 

Jumlah 10 53 13 76 

 

Tabel 4.2  Distribusi Kategori dari Data Tes Mahasiswa Semester V 

Prodi Tadris Matematika 

No Soal 1 Soal 2 
Kategori 

Jumlah 
Rendah Sedang Tinggi 

1 Benar Benar 7 21 8 36 

2 Benar Salah 3 8 4 13 

3 Salah Salah 3 1 2 6 

4 Salah Benar 1 2 5 8 

Jumlah 14 32 19 65 

 

Selanjutnya, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan adanya 

berpikir analogi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan 

soal 1 dengan soal 2 dengan benar. Jumlah mahasiswa yang menjawab 

masalah sumber dan masalah target dengan benar dari semua kategori 

sebanyak 97 mahasiswa. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Distribusi Data Mahasiswa Berdasarkan Berpikir Analogi 

mahasiswa semester III dan V Program Studi Tadris 

Matematika FTK UIN Mataram 

No Kategori 
Berpikir Analogi 

Jumlah 
Ya Tidak 

1 Rendah 7 8 15 

2 Sedang 48 15 63 
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3 Tinggi 16 3 19 

Jumlah 71 26 97 

 

Setiap kategori dipilih 2 subjek yang berpikir analogi dalam 

menyelesaikan masalah sumber (soal 1) dengan masalah target (soal 2) 

untuk mendeskripsikan proses berpikir analogi dengan menggunakan 

tahapan proses berpikir analogi indrect. 

 

B. Proses Berpikir Analogi Indrect dalam Penyelesaian Masalah 

Analogi Indrect  dengan Kemampuan Rendah 

Subjek yang dipaparkan pada kategori ini merupakan subjek 

yang melakukan proses berpikir analogi indrect dalam meyelesaikan 

masalah analogi indrect dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan 

persamaan diferensial rendah. Data yang dipaparkan merupakan subjek 

S1 dan subjek S2. Data proses terjadinya berpikir analogi indrect dalam 

menyelesaikan masalah analogi indrect yang dipaparkan, didasari oleh 

data think alouds, wawancara, catakan lapangan, dan lembar jawaban 

subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proses terjadinya 

berpikir analogi indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect 

adalah aktivitas mental dalam berpikir analogi dan terjadinya berpikir 

analogi indrect. 

1. Paparan dan Analisis Data Subjek S1  

a. Paparan Data Subjek S1 

Bagian ini akan menguraikan tentang proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect terkait menentukan 

integral tentu yang dilakukan oleh subjek S1 berdasarkan komponen 

berpikir analogi. Komponen berpikir analogi indrect terdiri dari 

representasion, structuring, mapping, applying, dan verifying. Hasil 
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think aloud, hasil wawancara, dan hasil kerja subjek S1 dapat dilihat 

pada Lampiran 05 dan Lampiran 06. 

Subjek S1 memahami masalah sumber dan mengerjakan dengan 

benar. Berikut pernyataan subjek S1 berdasarkan petikan data think 

alouds. 

S1: Integral dari akar     …di sini integral dari pangkat ini kan  akar   

adalah   pangkat  
 

 
     … maka integral dari    pangkat  

 

 
  adalah  

 

 
…     pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 

 

 
 kita bisa ubah 

menjadi pecahan biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 

per 2 plus   ….  

. 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S1 

berikut. 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S1: akan niki kan pangkat dari 
 

 
… kita ubah akar   menjadi   pangkat 

 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S1: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
  

P: selanjutnya apalagi 

S1: 2 per 3   akar   plus C 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil kerja subjek S1 dalam menentukan 

nilai integral tak tentu sesuai dengan Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Hasil Kerja Subjek S1 pada Masalah Sumber   

 

Selanjutnya, Subjek S1 menyelesaikan masalah target tentang 

integral tak tentu yang masalahnya dimodifikasi dari masalah sumber 

sebelumnya. Masalah target adalah  ∫  √       . Proses 

representation, subjek S1 memulai dengan membaca masalah yang 

sedang dihadapi yakni dengan memperhatikan bentuk integral tak tentu 

yang diberikan. Subjek S1 memahami masalah dan mempresentasikan 

masalah target dengan memisalkan persamaan dalam akar sebagai 

      . Selanjutnya subjek S1 menurunkan persamaan   terhadap 

  diperoleh 
  

  
    , mengubah    

  

  
. Subjek S1 mengetahui apa 

yang ditanyakan dalam soal yaitu menentukan integral tak tentu dengan 

memisalkan persamaan dalam integral. Proses representation subjek S1 

sesuai dengan petikan think aloud berikut. 

S1: Kita misalkan   sama dengan   kuadrat plus 1…    nya menjadi 

   maka    per    sama dengan    

 

Hal ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S1 

berikut. 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
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S1: karena ini integral parsial kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal.    nya kita gunakan yang ini    kuadrat ditambah 

1  (      ).    nya sama dengan   .    per    sama dengan   .  

. 

Hasil representation masalah target yang dilakukan subjek S1 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Hasil Representation Subjek S1 pada Masalah Target 

 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan proses representation 

dari masalah target, subjek S1 membuat dugaan bahwa integral tak tentu 

sebelumnya akan berubah menjadi integral tak tentu yang berbeda. 

Subjek S1 mengubah ∫  √        menjadi ∫    (    )
 

    . 

Subjek S1 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke integral tak 

tentu ∫   (    )
 

     sehingga diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Subjek S1 

menyederhanakan integral tersebut sehingga diperoleh ∫ 
 

    . Proses 

structuring, subjek S1 mengidentifikasi integral tak tentu yang 

diperoleh merupakan integral tak tentu dengan variabel yang berbeda. 

Subjek S1 menarik kesimpulan bahwa integral tak tentu yang diperoleh 
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merupakan bentuk integral tak tentu yang familiar baginya. Berikut 

petikan think aloud dari subjek S1. 

S1: Setelah itu kita ubah integral    akar   kuadrat ditambah 1    

sama dengan integral    tetap… akar   kuadrat plus 1 diubah 

menjadi   kuadrat plus 1 pangkat ½   … integral   kuadrat plus 1 

pangkat ½   ini kita ubah   pangkat ½ …    ini kita ubah 

menggunakan    per   .    sama    kita coret… bisa dicoret…. 

Jadinya integral   pangkat 
 

 
    

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dan subjek S1 

berikut. 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S1: kita ubah integral ini ( integral ∫   √       )   kuadrat 

ditambah 1 dengan u dan    diubah menjadi du per   . setelah itu 

integral… yang inikan sama kan bu……bisa kita coret    dengan 

   yang ini….jadinya integral akar  … yang masih ada kan  . 

integral   pangkat 1 per 2. Integral   pangkat 1 per 2   . 

 

Hal ini diperkuat juga oleh hasil kerja subjek S1 dalam 

memahami masalah pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Hasil Kerja Subjek S1 Masalah Target pada 

Structuring 
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Proses mapping, subjek S1 mengingat bentuk masalah target 

setelah melakukan proses representation yang mirip dengan masalah 

sumber. Subjek S1 membandingkan bentuk integral tak tentu yang 

diperoleh pada masalah target dengan masalah sumber yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Integral tak tentuk diperoleh saat 

menyelesaikan masalah target adalah ∫ 
 

    . Lebih lanjut, Subjek S1 

menggunakan cara menentukan integral tak tentu yang baru pada 

masalah target dengan menggunakan konsep yang sama dengan cara 

menyelesaikan integral tak tentu pada masalah sumber. Artinya subjek 

S1 menyelesaikan masalah integral tak tentu tersebut dengan 

menggunakan rumus integral. Hal ini ditandai dengan adanya petikan 

think aloud dari subjek S1 berikut. 

S1: Nah setelah ini, saya integralkan…. 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S1 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S1: Kita integralkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil jawaban subjek S1 pada 

Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Hasil Kerja Subjek S1 Masalah Targte pada  Mapping 
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Proses applying, subjek S1 menetapkan langkah penyelesaian 

masalah target setelah melakukan pemetaan antara masalah target ke 

masalah sumber. Subjek S1 menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Artinya subjek S1 

melakukan menyelesaian yang sama dengan masalah sumber. Subjek S1 

menentukan nilai integral tak tentu ∫ 
 

      Dengan menggunakan 

rumus integral, subjek S1 menyelesaikan ∫ 
 

      
 

 
  
 

   . Hal ini 

sesuai dengan petikan think alouds dari subjek S1. 

S1: Integral…. Kita integral menjadi 
 

 
…     pangkat 3 per 2 plus   … 

kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi pecaha biasa.. kita kali 

menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus  . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S1 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S1: Kita integralkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S1 pada Gambar 

4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Kerja Subjek S1 Masalah Target pada Applying 
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Pada proses verifying, karena subjek S1 menentukan nilai 

integral tak tentu ∫ 
 

      sama dengan 
 

 
 
 

   , subjek S1 

memsubtitusikan        ke dalam persamaan 
 

 
 
 

    sehingga 

diperoleh 
 

 
(    )

 

   . Hal ini berdasakan petikan think aloud dari 

subjek S1 berikut. 

S1: kita kembali ke sini nilai   (  kuadrat plus 1)  nya adalah 2 per 3 (  

kuadrat plus 1) Pangkat 3 per 2 plus C 

 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S1 berikut. 

P: selanjutnya apalagi 

S1: 2 per 3    akar   plus C. terus kita masukan nilai        

sehingga menjadi  
 

 
(    )

 

   . 

. 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S1 pada Gambar 

4.6 

 

Gambar 4.6 Hasil Kerja Subjek S1 Masalah Target pada Verifying 

 

Struktur berpikir S1 dalam menyelesaikan masalah analogi 

indrect berdasarkan komponen berpikir analogi indirect disajikan pada 

Diagram 4.1. 
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Diagram 4.1 Struktur Berpikir Subjek S1 dalam Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect 

Keterangan:  

: masalah sumber/masalah target           : urutan  

: kegiatan structuring              kegiatan 

  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

                     : kegiatan verifying 

 

b. Analisis Data Subjek S1 

Bagian ini akan menganalisis proses berpikir analogi indrect  

dalam meyelesaikan masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. Subjek S1 menyelesaikan masalah sumber 

dengan benar. Subjek S1 tidak mengalami masalah dalam 

 

 

 



40 
 

 

menyelesaikan masalah. Masalah sumber yang diselesaikan merupakan 

masalah yang mudah dan familiar. Selanjutnya diberikan masalah target 

yang memiliki analogi indrect dengan masalah sumber. 

Stimulus/informasi berupa masalah target yang terkait masalah 

menentukkan integral tak tentu diberikan oleh peneliti, subjek S1 

membaca soal tersebut. Informasi masuk ke dalam sensory register, 

karena sensory register menerima melalui indra penglihatan dan 

pendengaran. Sensory register merupakan tempat penyimpanan paling 

luar yang langsung menangkap informasi atau secara langsung 

berhadapan dengan informasi yang diberikan. Setelah masuk ke dalam 

sensory register muncul attention pada Subjek S1. Membaca soal 

dengan cermat dan teliti menunjukan subjek S1 memberi attention 

terhadap informasi yang diterima. Melalui attention, subjek S1 dapat 

langsung mengerti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek S1 melakukan representation masalah: 1) memisalkan      

 , (2) menurunkan persamaan   terhadap  , dan (3) mengubah 

persamaan    
  

  
.  

Perception subjek S1, muncul setelah terjadinya proses 

attention. Subjek S1 memiliki bayangan untuk menyelesaikan masalah 

integral tak tentu tersebut dengan melakukan pemisalan pada persamaan 

di dalam akar (      ). Kemudian subjek S1 merealisasikan 

Perception tersebut di short term memory (STM). Langkah pertama 

pada saat merealisasikan  Perception di STM, subjek S1 melalukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S1 juga melakukan retrieval 

(memanggil kembali) pengetahuan tentang turunan suatu fungsi di long 

term memory (LTM). Subjek S1 menuliskan hasil turunan pada 
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persamaan        terhadap  . subjek S1 melakukan turunan     

terhadap    sehingga diperoleh  menjadi persamaan    
  

  
. Subjek 

S1 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke dalam integral yang 

merupakan masalah target diperoleh ∫    
 

  
  

  
, subjek S1 melakukan 

operasi sehingga diperoleh ∫ 
 

     

Subjek S1 memberikan Perception lagi terhadap masalah  baru 

di dalam masalah target. Subjek S1 menyatakan bahwa integral yang 

diperolehnya merupakan integral tak tentu yang memiliki kesamaan 

dengan masalah sebelumnya (masalah sumber). Karena subjek S1 

mengingat prosedur penyelesaian masalah sumber yang kerjakan 

sebelumnya, subjek S1 dapat menerapkan langsung ke masalah target 

baru. 

Berdasarkan Perception yang dimiliki subjek S1, dia langsung 

merealisasikan  Perception tersebut di STM. Subjek S1 melakukan 

retrieval terhadap konsep integral tak tentu dengan mengingat rumus 

integral yang berada di LTM. Subjek S1 melihat kesamaan integral 

masalah sumber dan masalah target baru, subjek menggunakan konsep 

dan prosedur yang sama seperti masalah sumber. Subjek S1 melakukan 

retrieval terhadap penyelesaian integral tertentu dari  
 

  seperti yang 

dilakukan pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S1 

melakukan retrieval untuk menentukkan nilai integral dengan 

menggunakan rumus integral sehingga diperoleh hasil  
 

 
 
 

   . Subjek 

S1 melakukan rehearsal selama menyelesaikan integral   
 

  sehingga di 

peroleh hasil ∫ 
 

      
 

 
  
 

   . Subjek S1 melakukan retrieval 
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persamaan yang dimisalkan yakni        untuk diterapkan di STM 

sehingga subjek S1 mensubtitusi        ke 
 

 
 
 

    sehingga 

 

 
 (    )

 

  +C. subjek S1 melakukan encoding pengetahuan yang 

dimiliki dan disimpan di LTM. Subjek S1 dapat menyelesaikan masalah 

target dengan berpikir analogi. 

Berdasarkan uraian di atas, subjek S1 menggunakan konsep 

yang ada pada masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. 

Konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target 

dengan memproses informasi di STM tersimpan baik di LTM subjek 

S1. Subjek S1 mampu menjelaskan hasil jawaban yang diperoleh 

dengan lancar dan berdasarkan argumen yang tepat, hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Hal ini 

berarti konsep-konsep yang telah dipanggil atau informasi yang 

tersimpan di STM kembali di LTM subjek S1, dengan kata lain subjek 

S1 telah melakukan encoding. Subjek S1 tidak mengalami masalah 

dalam menyelesaikan masalah sumber maupun masalah target. Struktur 

proses berpikir analogi subjek S1 dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi dapat dilihat pada Diagram 4.2. 
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Diagram 4.2  Struktur Berpikir Subjek S1 Menyelesaikan Masalah 

Analogi Indrect Berdasarkan Teori Pemrosesan 

Informasi 

Keterangan: 

Satuan 

(Istilah) 

Simbol/Kode Satuan (Istilah) Simbol/ 

Kode 

Structuring  Attention  Att  

Mapping   Perception  Perc   

Applying  Short-Term Memory STM 
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Verifying   Long-Term Memory LTM 

Mapping Map Encoding  Enc 

Satuan (Istilah) Simbol/Kode 

Menunjukkan terjadinya proses 

retrieval 

 

Menunjukkan hasil retrieval  

Menunjukkan terjadinya proses 

rehearsal 

 

 

2. Paparan dan Analisis Data Subjek S2  

a. Paparan Data Subjek S2 

Bagian ini akan menguraikan tentang proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect terkait menentukan 

integral tentu yang dilakukan oleh subjek S2 berdasarkan komponen 

berpikir analogi. Komponen berpikir analogi indrect terdiri dari 

representasion, structuring, mapping, applying, dan verifying. Hasil 

think aloud, hasil wawancara, dan hasil kerja subjek S2 dapat dilihat 

pada Lampiran 07 dan Lampiran 08. 

Subjek S2 memahami masalah sumber dan mengerjakan dengan 

benar. Berikut pernyataan subjek S2 berdasarkan petikan data think 

alouds. 

S2: Integral dari akar     …di sini integral dari pangkat ini kan  akar   

adalah   pangkat  
 

 
     … maka integral dari    pangkat  

 

 
  adalah  

 

 
…     pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 

 

 
 kita bisa ubah 

menjadi pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 

2 plus   ….  
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.Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S2 

berikut. 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S2: akan niki kan pangkat dari 
 

 
… kita ubah akar   menjadi   pangkat 

 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S2: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
  

P: selanjutnya apalagi 

S2: 2 per 3   akar   plus C 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil kerja subjek S2 dalam menentukan 

nilai integral tak tentu sesuai dengan Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Hasil Kerja Subjek S2 pada Masalah Sumber   

   

Selanjutnya, Subjek S2 menyelesaikan masalah target tentang 

integral tak tentu yang masalahnya dimodifikasi dari masalah sumber 

sebelumnya. Masalah target adalah  ∫  √       . Proses 

representation, subjek S2 memulai dengan membaca masalah yang 

sedang dihadapi yakni dengan memperhatikan bentuk integral tak tentu 

yang diberikan. Subjek S2 memahami masalah dan mempresentasikan 
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masalah target dengan memisalkan persamaan dalam akar sebagai 

      . Selanjutnya subjek S2 menurunkan persamaan   terhadap 

  diperoleh 
  

  
    , mengubah    

  

  
. Subjek S2 mengetahui apa 

yang ditanyakan dalam soal yaitu menentukan integral tak tentu dengan 

memisalkan persamaan dalam integral. Proses representation subjek S2 

sesuai dengan petikan think aloud berikut. 

S2: Kita misalkan   sama dengan   kuadrat plus 1…    nya menjadi 

   maka    per    sama dengan    

 

Hal ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S2 

berikut. 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S2: karena ini integral parsial kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal.    nya kita gunakan yang ini    kuadrat 

ditambah 1  (      ).    nya sama dengan   .    per    

sama dengan   . 

.Hasil representation masalah target yang dilakukan subjek S2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Hasil Representation Subjek S2 pada Masalah Target 

 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan proses representation 

dari masalah target, subjek S2 membuat dugaan bahwa integral tak tentu 

sebelumnya akan berubah menjadi integral tak tentu yang berbeda. 

Subjek S2 mengubah ∫  √        menjadi ∫    (    )
 

    . 
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Subjek S2 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke integral tak 

tentu ∫   (    )
 

     sehingga diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Subjek S2 

menyederhanakan integral tersebut sehingga diperoleh ∫ 
 

    . Proses 

structuring, subjek S2 mengidentifikasi integral tak tentu yang 

diperoleh merupakan integral tak tentu dengan variabel yang berbeda. 

Subjek S2 menarik kesimpulan bahwa integral tak tentu yang diperoleh 

merupakan bentuk integral tak tentu yang familiar baginya. Berikut 

petikan think aloud dari subjek S2. 

S2: Setelah itu kita ubah integral    akar   kuadrat ditambah 1    

sama dengan integral    tetap… akar   kuadrat plus 1 diubah 

menjadi   kuadrat plus 1 pangkat ½   … integral   kuadrat plus 1 

pangkat ½   ini kita ubah   pangkat ½ …    ini kita ubah 

menggunakan    per   .    sama    kita coret… bisa dicoret…. 

Jadinya integral   pangkat 
 

 
    

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dan subjek S2 

berikut. 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S2: kita ubah integral ini ( integral ∫   √       )   kuadrat 

ditambah 1 dengan u dan    diubah menjadi du per   . setelah itu 

integral… yang inikan sama kan bu……bisa kita coret    dengan    

yang ini….jadinya integral akar  … yang masih ada kan  . integral   

pangkat 1 per 2. Integral   pangkat 1 per 2   . 

Hal ini diperkuat juga oleh hasil kerja subjek S2 dalam 

memahami masalah pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9. Hasil Kerja Subjek S2 Masalah Target pada 

Structuring 

Proses mapping, subjek S2 mengingat bentuk masalah target 

setelah melakukan proses representation yang mirip dengan masalah 

sumber. Subjek S2 membandingkan bentuk integral tak tentu yang 

diperoleh pada masalah target dengan masalah sumber yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Integral tak tentuk diperoleh saat 

menyelesaikan masalah target adalah ∫ 
 

    . Lebih lanjut, Subjek S2 

menggunakan cara menentukan integral tak tentu yang baru pada 

masalah target dengan menggunakan konsep yang sama dengan cara 

menyelesaikan integral tak tentu pada masalah sumber. Artinya subjek 

S2 menyelesaikan masalah integral tak tentu tersebut dengan 

menggunakan rumus integral. Hal ini ditandai dengan adanya petikan 

think aloud dari subjek S2 berikut. 

S2: Nah setelah ini, saya integralkan…. 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S2 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S2: Kita integralkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil jawaban subjek S2 pada 

Gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Hasil Kerja Subjek S2 Masalah Targte pada  Mapping 

 

Proses applying, subjek S2 menetapkan langkah penyelesaian 

masalah target setelah melakukan pemetaan antara masalah target ke 

masalah sumber. Subjek S2 menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Artinya subjek S2 

melakukan menyelesaian yang sama dengan masalah sumber. Subjek S2 

menentukan nilai integral tak tentu ∫ 
 

      Dengan menggunakan 

rumus integral, subjek S2 menyelesaikan ∫ 
 

      
 

 
  
 

   . Hal ini 

sesuai dengan petikan think alouds dari subjek S2. 

S2: Integral…. Kita integral menjadi 
 

 
…     pangkat 3 per 2 plus   … 

kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi pecaha biasa.. kita kali 

menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus  . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S2 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S2: Kita integralkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S2 pada Gambar 

4.11. 
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Gambar 4.11 Hasil Kerja Subjek S2 Masalah Target pada Applying 

 

Pada proses verifying, karena subjek S2 menentukan nilai 

integral tak tentu ∫ 
 

      sama dengan 
 

 
 
 

   , subjek S2 

mensubtitusikan        ke dalam persamaan 
 

 
 
 

    sehingga 

diperoleh 
 

 
(    )

 

   . Hal ini berdasakan petikan think aloud dari 

subjek S2 berikut. 

S2: kita kembali ke sini nilai   (  kuadrat plus 1)  nya adalah 2 per 3 (  

kuadrat plus 1) Pangkat 3 per 2 plus C 

 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S2 berikut. 

P: selanjutnya apalagi 

S2: 2 per 3    akar   plus C. terus kita masukan nilai        

sehingga menjadi  
 

 
(    )

 

   .. 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S2 pada Gambar 

4.12 

 

Gambar 4.12 Hasil Kerja Subjek S2 Masalah Target pada Verifying 
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Struktur berpikir S2 dalam menyelesaikan masalah analogi 

indirect berdasarkan komponen berpikir analogi indirect disajikan pada 

Diagram 4.3. 

 

 

Diagram 4.3 Struktur Berpikir Subjek S2 dalam Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect 

Keterangan:  

: masalah sumber/masalah target           : urutan  

: kegiatan structuring              kegiatan 

  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

                     : Kegiatan verifying 
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b. Analisis Data Subjek S2 

Bagian ini akan menganalisis proses berpikir analogi indrect  

dalam meyelesaikan masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. Subjek S2 menyelesaikan masalah sumber 

dengan benar. Subjek S2 tidak mengalami masalah dalam 

menyelesaikan masalah. Masalah sumber yang diselesaikan merupakan 

masalah yang mudah dan familiar. Selanjutnya diberikan masalah target 

yang memiliki analogi indrect dengan masalah sumber. 

Stimulus/informasi berupa masalah target yang terkait masalah 

menentukkan integral tak tentu diberikan oleh peneliti, subjek S2 

membaca soal tersebut. Informasi masuk ke dalam sensory register, 

karena sensory register menerima melalui indra penglihatan dan 

pendengaran. Sensory register merupakan tempat penyimpanan paling 

luar yang langsung menangkap informasi atau secara langsung 

berhadapan dengan informasi yang diberikan. Setelah masuk ke dalam 

sensory register muncul attention pada Subjek S2. Membaca soal 

dengan cermat dan teliti menunjukan subjek S2 memberi attention 

terhadap informasi yang diterima. Melalui attention, subjek S2 dapat 

langsung mengerti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek S2 melakukan representation masalah: 1) memisalkan      

 , (2) menurunkan persamaan   terhadap  , dan (3) mengubah 

persamaan    
  

  
.  

Perception subjek S2, muncul setelah terjadinya proses 

attention. Subjek S2 memiliki bayangan untuk menyelesaikan masalah 

integral tak tentu tersebut dengan melakukan pemisalan pada persamaan 

di dalam akar (      ). Kemudian subjek S2 merealisasikan  

Perception tersebut di short term memory (STM). Langkah pertama 
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pada saat merealisasikan  Perception di STM, subjek S2 melalukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S2 juga melakukan retrieval 

(memanggil kembali) pengetahuan tentang turunan suatu fungsi di long 

term memory (LTM). Subjek S2 menuliskan hasil turunan pada 

persamaan        terhadap  . subjek S2 melakukan turunan     

terhadap    sehingga diperoleh  menjadi persamaan    
  

  
. Subjek 

S2 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke dalam integral yang 

merupakan masalah target diperoleh ∫    
 

  
  

  
, subjek S2 melakukan 

operasi sehingga diperoleh ∫ 
 

     

Subjek S2 memberikan Perception lagi terhadap masalah  baru 

di dalam masalah target. Subjek S2 menyatakan bahwa integral yang 

diperolehnya merupakan integral tak tentu yang memiliki kesamaan 

dengan masalah sebelumnya (masalah sumber). Karena subjek S2 

mengingat prosedur penyelesaian masalah sumber yang kerjakan 

sebelumnya, subjek S2 dapat menerapkan langsung ke masalah target 

baru. 

Berdasarkan Perception yang dimiliki subjek S2, dia langsung 

merealisasikan  Perception tersebut di STM. Subjek S2 melakukan 

retrieval terhadap konsep integral tak tentu dengan mengingat rumus 

integral yang berada di LTM. Subjek S2 melihat kesamaan integral 

masalah sumber dan masalah target baru, subjek menggunakan konsep 

dan prosedur yang sama seperti masalah sumber. Subjek S2 melakukan 

retrieval terhadap penyelesaian integral tertentu dari  
 

  seperti yang 

dilakukan pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S2 

melakukan retrieval untuk menentukkan nilai integral dengan 
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menggunakan rumus integral sehingga diperoleh hasil  
 

 
 
 

   . Subjek 

S2 melakukan rehearsal selama menyelesaikan integral   
 

  sehingga di 

peroleh hasil ∫ 
 

      
 

 
  
 

   . Subjek S2 melakukan retrieval 

persamaan yang dimisalkan yakni        untuk diterapkan di STM 

sehingga subjek S2 mensubtitusi        ke 
 

 
 
 

    sehingga 

 

 
 (    )

 

  +C. subjek S2 melakukan encoding pengetahuan yang 

dimiliki dan disimpan di LTM. Subjek S2 dapat menyelesaikan masalah 

target dengan berpikir analogi. 

Berdasarkan uraian di atas, subjek S2 menggunakan konsep 

yang ada pada masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. 

Konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target 

dengan memproses informasi di STM tersimpan baik di LTM subjek 

S2. Subjek S2 mampu menjelaskan hasil jawaban yang diperoleh 

dengan lancar dan berdasarkan argumen yang tepat, hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Hal ini 

berarti konsep-konsep yang telah dipanggil atau informasi yang 

tersimpan di STM kembali di LTM subjek S2, dengan kata lain subjek 

S2 telah melakukan encoding. Subjek S2 tidak mengalami masalah 

dalam menyelesaikan masalah sumber maupun masalah target. Struktur 

proses berpikir analogi subjek S2 dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi dapat dilihat pada Diagram 4.4. 
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Diagram 4.4  Struktur Berpikir Subjek S2 Menyelesaikan Masalah 

Informasi 

Keterangan: 

Satuan 

(Istilah) 

Simbol/Kode Satuan (Istilah) Simbol/ 

Kode 

Structuring  Attention  Att  

Mapping   Perception  Perc   

Applying  Short-Term Memory STM 

Verifying   Long-Term Memory LTM 
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Mapping Map Encoding  Enc 

Satuan (Istilah) Simbol/Kode 

Menunjukkan terjadinya proses 

retrieval 

 

Menunjukkan hasil retrieval  

Menunjukkan terjadinya proses 

rehearsal 

 

 

C. Proses Berpikir Analogi Indrect dalam Penyelesaian Masalah 

Analogi Indrect  dengan Kemampuan Sedang 

Subjek yang dipaparkan pada kategori ini merupakan subjek 

yang melakukan proses berpikir analogi indrect dalam meyelesaikan 

masalah analogi indrect dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan 

persamaan diferensial sedang. Data yang dipaparkan merupakan subjek 

S3 dan subjek S4. Data proses berpikir analogi indrect dalam 

menyelesaikan masalah analogi indrect yang dipaparkan, didasari oleh 

data think alouds, wawancara, catakan lapangan, dan lembar jawaban 

subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect adalah aktivitas 

mental dalam berpikir analogi dan terjadinya berpikir analogi indrect. 

1. Paparan dan Analisis Data Subjek S3  

a. Paparan Data Subjek S3 

Bagian ini akan menguraikan tentang proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect terkait menentukan 

integral tentu yang dilakukan oleh subjek S3 berdasarkan komponen 

berpikir analogi. Komponen berpikir analogi indrect terdiri dari 

representasion, structuring, mapping, applying, dan verifying. Hasil 
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think aloud, hasil wawancara, dan hasil kerja subjek S3 dapat dilihat 

pada Lampiran 09 dan Lampiran 10. 

Subjek S3 memahami masalah sumber dan mengerjakan dengan 

benar. Berikut pernyataan subjek S3 berdasarkan petikan data think 

alouds. 

S3: Integral dari akar     …di sini integral dari pangkat ini kan  akar 

  adalah   pangkat  
 

 
     … maka integral dari    pangkat  

 

 
  

adalah 1 per 1 tambah  
 

 
 …   pangkat 1 tambah  

 

 
 plus  … 

jadinya  1 per 
 

 
…     pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 

 

 
 

kita bisa ubah menjadi pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3… 

  pangkat  3 per 2 plus   …. Sama dengan 2 per 3…. Ini bisa kita 

sederhanakan pangkatnya menjadi x kali x pangkat  
 

 
  plus  …jadi 

hasilnya 2 per 3…   akar   plus  . 

 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S3 

berikut. 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S3: akan niki kan pangkat dari 
 

 
… kita ubah akar   menjadi   pangkat 

 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S3: kita integralkan menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S3: kita sederhanakan 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1 menjadi 

1 per 3 per 2      pangkat 
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P: selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S3: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
  

P: selanjutnya apalagi 

S3: 2 per 3   akar   plus C 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil kerja subjek S3 dalam menentukan 

nilai integral tak tentu sesuai dengan Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Hasil Kerja Subjek S3 pada Masalah Sumber   

 

Selanjutnya, Subjek S3 menyelesaikan masalah target tentang 

integral tak tentu yang masalahnya dimodifikasi dari masalah sumber 

sebelumnya. Masalah target adalah  ∫  √       . Proses 

representation, subjek S3 memulai dengan membaca masalah yang 

sedang dihadapi yakni dengan memperhatikan bentuk integral tak tentu 

yang diberikan. Subjek S3 memahami masalah dan mempresentasikan 

masalah target dengan memisalkan persamaan dalam akar sebagai 
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      . Selanjutnya subjek S3 menurunkan persamaan   terhadap 

  diperoleh         , mengubah    
  

  
. Subjek S3 mengetahui 

apa yang ditanyakan dalam soal yaitu menentukan integral tak tentu 

dengan memisalkan persamaan dalam integral. Proses representation 

subjek S3 sesuai dengan petikan think aloud berikut. 

S3: Karena ini integral parsial maka kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal. Misalkan u sama dengan.. digunakan yang 

dalam akar,   sama dengan   kuadrat plus 1… du nya menjadi    

maka    per    sama dengan   . (menujuk    
  

  
). 

 

Hal ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S3 

berikut. 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S3: karena ini integral parsial kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal.    nya kita gunakan yang ini    kuadrat 

ditambah 1  (      ).    nya sama dengan   .    per    

sama dengan   . (   
  

  
 ). 

Hasil representation masalah target yang dilakukan subjek S3 

dapat dilihat pada Gambar 4.14 

 

Gambar 4.14 Hasil Representation Subjek S3 pada Masalah Target 
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Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan proses representation 

dari masalah target, subjek S1 membuat dugaan bahwa integral tak tentu 

sebelumnya akan berubah menjadi integral tak tentu yang berbeda. 

Subjek S3 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke integral tak 

tentu ∫  √        sehingga diperoleh ∫    √  
  

  
. Subjek S3 

menyederhanakan integral tersebut sehingga diperoleh ∫√    . Proses 

structuring, subjek S3 mengidentifikasi integral tak tentu yang 

diperoleh merupakan integral tak tentu dengan variabel yang berbeda. 

Subjek S3 menarik kesimpulan bahwa integral tak tentu yang diperoleh 

merupakan bentuk integral tak tentu yang familiar baginya. Berikut 

petikan think aloud dari subjek S3. 

S3: Setelah itu kita ubah integral    akar   kuadrat ditambah 1    

sama dengan integral    tetap… integral akar   kuadrat plus 1 ini 

kita ubah akar  …    ini kita ubah menggunakan du per   . 2x 

sama    kita coret… bisa dicoret…. Jadinya integral akar      

maka integral dari akar   ini…. Sama dengan integral   pangkat 
 

 
 

  . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dan subjek S3 

berikut. 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S3: kita ubah integral ini ( integral ∫   √       )   kuadrat 

ditambah 1 dengan u dan    diubah menjadi du per   . setelah itu 

integral… yang inikan sama kan bu……bisa kita coret    dengan 

   yang ini….jadinya integral akar  … yang masih ada kan  . 

integral   pangkat 1 per 2. Integral   pangkat 1 per 2   . 
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Hal ini diperkuat juga oleh hasil kerja subjek S3 dalam 

memahami masalah pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15. Hasil Kerja Subjek S3 Masalah Target pada 

Structuring 

 

Proses mapping, subjek S3 mengingat bentuk masalah target 

setelah melakukan proses representation yang mirip dengan masalah 

sumber. Subjek S3 membandingkan bentuk integral tak tentu yang 

diperoleh pada masalah target dengan masalah sumber yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Integral tak tentu diperoleh saat 

menyelesaikan masalah target adalah ∫√    . Lebih lanjut, Subjek S3 

menggunakan cara menentukan integral tak tentu yang baru pada 

masalah target dengan menggunakan konsep yang sama dengan cara 

menyelesaikan integral tak tentu pada masalah sumber. Artinya subjek 

S3 menyelesaikan masalah integral tak tentu tersebut dengan 

menggunakan rumus integral. Hal ini ditandai dengan adanya petikan 

think aloud dari subjek S3 berikut. 
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S3: Jadinya integral akar      maka integral dari akar   ini…. Sama 

dengan integral   pangkat 
 

 
   . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S3 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S3: sama kan seperti sebelumnya… kayak gini  

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil jawaban subjek S3 pada 

Gambar 4.16 

 

Gambar 4.16 Hasil Kerja Subjek S3 Masalah Targte pada  Mapping 

 

Proses applying, subjek S3 menetapkan langkah penyelesaian 

masalah target setelah melakukan pemetaan antara masalah target ke 

masalah sumber. Subjek S3 menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Artinya subjek S3 

melakukan menyelesaian yang sama dengan masalah sumber. Subjek S3 

menentukan nilai integral tak tentu ∫ 
 

      Dengan menggunakan 

rumus integral, subjek S3 menyelesaikan ∫  
 

      
 
 

 
  
  

 

 
   

 
 

 

  
 

    
 

 
  
 

   . Hal ini sesuai dengan petikan think alouds dari 

subjek S3. 
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S3: Integral…. Kita integral menjadi 1 per 1 plus 1 per 2     1 tambah 1 

per 2 plus C. jadinya 1 per 3 per 2   pangkat 3 per 2 plus 

C….sama dengan 1 per 3 per 2 ini kita kali menjadi 2 per 3   

pangkat 3 per 2 plus C. ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 3 

  dikali   pangkat 
 

 
 plus C. bisa kita rubah menjadi 2 per 3   

dikali akar   plus C. 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S3 berikut. 

S3: kita integralkan menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S3: kita sederhanakan 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1 menjadi 

1 per 3 per 2      pangkat 
 

 
  

P: selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S3: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S3 pada Gambar 

4.17. 

 

Gambar 4.17 Hasil Kerja Subjek S3 Masalah Target pada Applying 
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Pada proses verifying, karena subjek S3 menentukan nilai 

integral tak tentu ∫ 
 

      sama dengan 
 

 
 
 

   , subjek S3 

memsubtitusikan        ke dalam persamaan 
 

 
 
 

    sehingga 

diperoleh 
 

 
(    )

 

   , subjek S3 menyederhanakan menjadi 

 

 
(    )√(    )   . Hal ini berdasakan petikan think aloud dari 

subjek S3 berikut. 

S3: hasilnya kita kembali ke sini nilai   (  kuadrat plus 1)  nya adalah 

2 per 3 (  kuadrat plus 1) dikali (  kuadrat plus 1) pangkat 
 

 
 plus C 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S3 

berikut. 

P: selanjutnya apalagi 

S3: 2 per 3    akar   plus C. terus kita masukan nilai        

sehingga menjadi  
 

 
(    )

 

   . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C. 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S3 pada Gambar 

4.18 

 

Gambar 4.18 Hasil Kerja Subjek S3 Masalah Target pada 

Verifying 
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Struktur berpikir S3 dalam menyelesaikan masalah analogi 

indirect berdasarkan komponen berpikir analogi indirect disajikan pada 

Diagram 4.5.  

 

Diagram 4.5 Struktur Berpikir Subjek S3 dalam Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect 

Keterangan:  

: masalah sumber/masalah target           : urutan  

: kegiatan structuring              kegiatan 

  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

  : kegiatan verifying     
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b. Analisis Data Subjek S3 

Bagian ini akan menganalisis proses berpikir analogi indrect  

dalam meyelesaikan masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. Subjek S3 menyelesaikan masalah sumber 

dengan benar. Subjek S3 tidak mengalami masalah dalam 

menyelesaikan masalah. Masalah sumber yang diselesaikan merupakan 

masalah yang mudah dan familiar. Selanjutnya diberikan masalah target 

yang memiliki analogi indrect dengan masalah sumber. 

Stimulus/informasi berupa masalah target yang terkait masalah 

menentukkan integral tak tentu diberikan oleh peneliti, subjek S3 

membaca soal tersebut. Informasi masuk ke dalam sensory register, 

karena sensory register menerima melalui indra penglihatan dan 

pendengaran. Sensory register merupakan tempat penyimpanan paling 

luar yang langsung menangkap informasi atau secara langsung 

berhadapan dengan informasi yang diberikan. Setelah masuk ke dalam 

sensory register muncul attention pada Subjek S3. Membaca soal 

dengan cermat dan teliti menunjukan subjek S3 memberi attention 

terhadap informasi yang diterima. Melalui attention, subjek S3 dapat 

langsung mengerti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek S3 melakukan representation masalah: 1) memisalkan      

 , (2) menurunkan persamaan   terhadap  , dan (3) mengubah 

persamaan    
  

  
.  

Perception subjek S3, muncul setelah terjadinya proses 

attention. Subjek S3 memiliki bayangan untuk menyelesaikan masalah 

integral tak tentu tersebut dengan melakukan pemisalan pada persamaan 

di dalam akar (      ). Kemudian subjek S3 merealisasikan  

Perception tersebut di short term memory (STM). Langkah pertama 
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pada saat merealisasikan  Perception di STM, subjek S3 melalukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S3 juga melakukan retrieval 

(memanggil kembali) pengetahuan tentang turunan suatu fungsi di long 

term memory (LTM). Subjek S2 menuliskan hasil turunan pada 

persamaan        terhadap  . subjek S3 melakukan turunan     

terhadap    sehingga diperoleh  menjadi persamaan    
  

  
. Subjek 

S3 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke dalam integral yang 

merupakan masalah target diperoleh ∫   √  
  

  
, subjek S3 melakukan 

operasi sehingga diperoleh ∫ 
 

     

Subjek S3 memberikan  Perception lagi terhadap masalah  baru 

di dalam masalah target. Subjek S3 menyatakan bahwa integral yang 

diperolehnya merupakan integral tak tentu yang memiliki kesamaan 

dengan masalah sebelumnya (masalah sumber). Karena subjek S3 

mengingat prosedur penyelesaian masalah sumber yang kerjakan 

sebelumnya, subjek S3 dapat menerapkan langsung ke masalah target 

baru. 

Berdasarkan Perception yang dimiliki subjek S3, dia langsung 

merealisasikan  Perception tersebut di STM. Subjek S3 melakukan 

retrieval terhadap konsep integral tak tentu dengan mengingat rumus 

integral yang berada di LTM. Subjek S3 melihat kesamaan integral 

masalah sumber dan masalah target baru, subjek menggunakan konsep 

dan prosedur yang sama seperti masalah sumber. Subjek S3 melakukan 

retrieval terhadap penyelesaian integral tertentu dari  
 

  seperti yang 

dilakukan pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S3 

melakukan retrieval untuk menentukkan nilai integral dengan 
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menggunakan rumus integral sehingga diperoleh hasil  
 

 
 
 

   . Subjek 

S3 melakukan rehearsal selama menyelesaikan integral   
 

  sehingga di 

peroleh hasil ∫ 
 

      
 
 

 
  
  

 

 
   

 
 

 

  
 

    
 

 
  
 

   . Subjek S3 

melakukan retrieval persamaan yang dimisalkan yakni        

untuk diterapkan di STM sehingga subjek S3 mensubtitusi        

ke 
 

 
 
 

    sehingga 
 

 
 (    ) √(    )+C. subjek S3 melakukan 

encoding pengetahuan yang dimiliki dan disimpan di LTM. Subjek S3 

dapat menyelesaikan masalah target dengan berpikir analogi. 

Berdasarkan uraian di atas, subjek S3 menggunakan konsep 

yang ada pada masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. 

Konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target 

dengan memproses informasi di STM tersimpan baik di LTM subjek 

S3. Subjek S3 mampu menjelaskan hasil jawaban yang diperoleh 

dengan lancar dan berdasarkan argumen yang tepat, hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Hal ini 

berarti konsep-konsep yang telah dipanggil atau informasi yang 

tersimpan di STM kembali di LTM subjek S3, dengan kata lain subjek 

S3 telah melakukan encoding. Subjek S3 tidak mengalami masalah 

dalam menyelesaikan masalah sumber maupun masalah target. Struktur 

proses berpikir analogi subjek S3 dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi dapat dilihat pada Diagram 4.6. 
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Diagram 4.6  Struktur Berpikir Subjek S3 Menyelesaikan Masalah 

Analogi Indrect Berdasarkan Teori Pemrosesan Informasi 

 

Keterangan: 

Satuan 

(Istilah) 

Simbol/Kode Satuan (Istilah) Simbol/ 

Kode 

Structuring  Attention  Att   
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Mapping   Perception  Perc   

Applying  Short-Term Memory STM 

Verifying   Long-Term Memory LTM 

Mapping Map Encoding  Enc 

Satuan (Istilah) Simbol/Kode 

Menunjukkan terjadinya proses 

retrieval 

 

Menunjukkan hasil retrieval  

Menunjukkan terjadinya proses 

rehearsal 

 

 

2. Paparan dan Analisis Data Subjek S4 

a. Paparan Data Subjek S4 

Bagian ini akan menguraikan tentang proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect terkait menentukan 

integral tentu yang dilakukan oleh subjek S4 berdasarkan komponen 

berpikir analogi. Komponen berpikir analogi indrect terdiri dari 

representasion, structuring, mapping, applying, dan verifying. Hasil 

think aloud, hasil wawancara, dan hasil kerja subjek S4 dapat dilihat 

pada Lampiran 11 dan Lampiran 12. 

Subjek S4 memahami masalah sumber dan mengerjakan dengan 

benar. Berikut pernyataan subjek S4 berdasarkan petikan data think 

alouds. 

S4: Ini kan integral dari akar     …nah untuk menghilangkan akarnya 

saya ubah menjadi integral    pangkat 1 per 2   …nah untuk 

rumus integral… turunan integral itu kan 1 per       pangkat 

   . Nah makanya di sini integralnya menjadi 1 per 1 tambah  
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…   pangkat  
 

 
  tambah 1 plus   ama dengan  1 per 

 

 
…     pangkat 

3 per 2 plus   … menjadi 1 per 
 

 
 .. saya menaikkan menjadi kali 

menjadi 2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus  …jadi hasilnya 2 per 

3…   akar   plus  . 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S4 

berikut. 

P: integral akar      ini, bagaimana anda menyelesaikannya?  

S4: mengubah akar   menjadi   pangkat  

P  : pangkat apa? 

S4: pangkat 
 

 
 

P : apa yang dipangkatkan? 

S4:   pangkat 
 

 
 

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S4: saya mengintegral   pangkat 1 per 2 menjadi 1 per 
 

 
 plus 1   

pangkat 
 

 
 plus 1 ,  sesuai dengan rumus integral. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S4: saya jumlahkan sampai saya mendapatkan hasil menjadi 1 per 3 

per 2      pangkat 
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S4: 1 per 3 per 2 ini, saya naikkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apalagi 

S4: karena menghasilkan   pangkat 3 per 2 saya buat menjadi   dan 

satu akar   sehingga 2 per 3   akar   plus C 

Hal ini diperkuat oleh hasil kerja subjek S4 dalam menentukan 

nilai integral tak tentu sesuai dengan Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Hasil Kerja Subjek S4 pada Masalah Sumber   

 

Selanjutnya, Subjek S4 menyelesaikan masalah target tentang 

integral tak tentu yang masalahnya dimodifikasi dari masalah sumber 

sebelumnya. Masalah target adalah  ∫  √       . Proses 

representation, subjek S4 memulai dengan membaca masalah yang 

sedang dihadapi yakni dengan memperhatikan bentuk integral tak tentu 

yang diberikan. Subjek S4 memahami masalah dan mempresentasikan 

masalah target dengan memisalkan persamaan dalam akar sebagai 

      . Selanjutnya subjek S4 menurunkan persamaan   terhadap 

  diperoleh 
  

  
    , mengubah    

  

  
. Subjek S4 mengetahui apa 

yang ditanyakan dalam soal yaitu menentukan integral tak tentu dengan 

memisalkan persamaan dalam integral. Proses representation subjek S4 

sesuai dengan petikan think aloud berikut. 

S4: Integral    akar   kuadrat plus 1   …saya buat pemisalan   nya   

pangkat 2 plus 1 trus    per    sama dengan…. Turunan   pangkat 

2 adalah   … saya cari nilai    nya sama    per   …... 
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Hal ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S4 

berikut. 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S4: untuk soal nomor 2, saya melakukan pemisalan 

P : kenapa dilakukan pemisalan… kenapa tidak diintegralkan 

langsung? 

S4: terlalu banyak mungkin.. biar mudah 

P : apa yang dilakukan? 

S4: saya buat yang di dalam akar   kuadrat ditambah 1 , saya buat 

permisalan u (      ). Trus saya buat     per    dari x 

pangkat 2 plus 1 sama dengan    jadi    sama dengan     per    

. 

Hasil representation masalah target yang dilakukan subjek S4 

dapat dilihat pada Gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Hasil Representation Subjek S4 pada Masalah Target 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan proses representation 

dari masalah target, subjek S1 membuat dugaan bahwa integral tak tentu 

sebelumnya akan berubah menjadi integral tak tentu yang berbeda. 

Subjek S4 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke integral tak 

tentu ∫  √        sehingga diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Subjek S4 
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menyederhanakan integral tersebut dengan menaruh bilangan 2 didepan 

integral sehingga menjadi  ∫   
 

  
  

 
 
 

 
, subjek menaruh bilangan 

 

 
  

di depan integral sehingga menjadi   
 

 
∫    

 

  
  

 
, dilanjutkan dengan 

mengoperasikan   
 

 
   dan    

  

 
    sehingga diperoleh 

∫ 
 

    . Proses structuring, subjek S4 mengidentifikasi integral tak 

tentu yang diperoleh merupakan integral tak tentu dengan variabel yang 

berbeda. Subjek S4 menarik kesimpulan bahwa integral tak tentu yang 

diperoleh merupakan bentuk integral tak tentu yang familiar baginya. 

Berikut petikan think aloud dari subjek S4. 

S4: integral    akar   pangkat 2 plus 1    sama dengan 2 nya saya 

keluarkan Bu….akar  .. ini sebuah pemisalan   kan Bu….  pangkat 

1 per 2    sama dengan   .. nilai    itu    per   . 2 integral  ..   

1 per 2    per  .. disini saya buat 1 per 2.. sama kan.. karena 1 per 

2 itu kan… ini tidak ada   nya atau saya taruh di depan…. 2 kali 1 

per 2 integral   kali   1 per 2    per  … 2 nya saya coret..   nya 

saya coret… sama juga   dengan    per   saya coret menghasilkan 

integral   pangkat 1 per 2   . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dan subjek S4 

berikut. 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S4: seperti yang nomor satu…   nya itu 2 nya saya keluarkan dari 

integral… tinggal integral   kali   pangkat (karena dalam soal ada 

  pangkat 2 plus 1 dan sudah saya ubah menjadi  ) jadinya saya 

keluarkan dari akar menjadi   pangkat 1 per 2. Nilai    nya       

maka kita keluarkan menjadi    per   kali 1 per 2… ini saya 
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dapatkan dari    per   . trus 1 per 2 ini…kita pindahkan dia ke 

depan menjadi 2 kali 1 per 2 integral   pangkat 1 per 2    per  . 

nah 2 kali 1 per 2 itu.. saya coret.. sama juga   dengan    per   

saya coret menghasilkan integral   pangkat 1 per 2   . 

 

Hal ini diperkuat juga oleh hasil kerja subjek S4 dalam 

memahami masalah pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21. Hasil Kerja Subjek S4 Masalah Target pada 

Structuring 

 

Proses mapping, subjek S4 mengingat bentuk masalah target 

setelah melakukan proses representation yang mirip dengan masalah 

sumber. Subjek S4 membandingkan bentuk integral tak tentu yang 

diperoleh pada masalah target dengan masalah sumber yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Integral tak tentuk diperoleh saat 

menyelesaikan masalah target adalah ∫ 
 

    . Lebih lanjut, Subjek S4 

menggunakan cara menentukan integral tak tentu yang baru pada 

masalah target dengan menggunakan konsep yang sama dengan cara 

menyelesaikan integral tak tentu pada masalah sumber. Artinya subjek 
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S4 menyelesaikan masalah integral tak tentu tersebut dengan 

menggunakan rumus integral. Hal ini ditandai dengan adanya petikan 

think aloud dari subjek S4 berikut. 

S4: Nah setelah ini, saya integralkan…. 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S4 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S4: Nah setelah ini, saya integralkan…. Menurut rumus integral 

diperoleh 1 per 1 per 2 plus 1 kali   pangkat 1 per 2 plus 1 plus  .  

Hal ini juga diperkuat oleh hasil jawaban subjek S4 pada 

Gambar 4.22 

 

Gambar 4.22. Hasil Kerja Subjek S4 Masalah Target pada  

Mapping 

 

Proses applying, subjek S4 menetapkan langkah penyelesaian 

masalah target setelah melakukan pemetaan antara masalah target ke 

masalah sumber. Subjek S4 menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Artinya subjek S4 

melakukan menyelesaian yang sama dengan masalah sumber. Subjek S4 

menentukan nilai integral tak tentu ∫ 
 

      Dengan menggunakan 

rumus integral, subjek S4 menyelesaikan ∫      
 
 

 
  
  

 

 
     

 

 
  
 

   . Hal ini sesuai dengan petikan think alouds dari subjek S4. 



77 
 

 

S4: Nah setelah ini, saya integralkan…. Menurut rumus integral 

diperoleh 1 per 1 per 2 plus 1 kali   pangkat 1 per 2 plus 1 plus  . 

menghasilkan 2 per 3   pangkat 3 per 2 plus  . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S4 berikut. 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S4: Nah setelah ini, saya integralkan…. Menurut rumus integral 

diperoleh 1 per 1 per 2 plus 1 kali   pangkat 1 per 2 plus 1 plus  .  

P : setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S4: menghasilkan 2 per 3   pangkat 3 per 2 plus  . 

. 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S4 pada Gambar 

4.23. 

 

 

Gambar 4.23 Hasil Kerja Subjek S4 Masalah Target pada Applying 

Pada proses verifying, karena subjek S4 menentukan nilai 

integral tak tentu ∫ 
 

      sama dengan 
 

 
 
 

   , subjek S4 

mensubtitusikan        ke dalam persamaan 
 

 
 
 

    sehingga 

diperoleh 
 

 
(    )

 

   , subjek S4 menyederhanakan menjadi 
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(    )√(    )   . Hal ini berdasakan petikan think aloud dari 

subjek S4 berikut. 

S4: dan hasilnya 2 per 3 dalam kurung   pangkat 2 plus 1 kali akar   

pangkat 2 plus 1 plus  . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+   

 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S4 berikut. 

P: selanjutnya apalagi 

S4: dan hasilnya 2 per 3 dalam kurung   pangkat 2 plus 1 kali akar   

pangkat 2 plus 1 plus  . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C 

. 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S4 pada Gambar 

4.24 

 

Gambar 4.24 Hasil Kerja Subjek S4 Masalah Target pada 

Verifying 

 

Struktur berpikir S4 dalam menyelesaikan masalah analogi 

indirect berdasarkan komponen berpikir analogi indirect disajikan pada 

Diagram 4.7. 
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Diagram 4.7 Struktur Berpikir Subjek S4 Melakukan Kesalahan  

Applying dalam Menyelesaikan Masalah Analogi 

Indrect 

Keterangan:  

: masalah sumber/masalah target           : urutan  

: kegiatan structuring              kegiatan 

  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

                     : kegiatan verifying 

 

 

 



80 
 

 

b. Analisis Data Subjek S4 

Bagian ini akan menganalisis proses berpikir analogi indrect  

dalam meyelesaikan masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. Subjek S4 menyelesaikan masalah sumber 

dengan benar. Subjek S4 tidak mengalami masalah dalam 

menyelesaikan masalah. Masalah sumber yang diselesaikan merupakan 

masalah yang mudah dan familiar. Selanjutnya diberikan masalah target 

yang memiliki analogi indrect dengan masalah sumber. 

Stimulus/informasi berupa masalah target yang terkait masalah 

menentukkan integral tak tentu diberikan oleh peneliti, subjek S4 

membaca soal tersebut. Informasi masuk ke dalam sensory register, 

karena sensory register menerima melalui indra penglihatan dan 

pendengaran. Sensory register merupakan tempat penyimpanan paling 

luar yang langsung menangkap informasi atau secara langsung 

berhadapan dengan informasi yang diberikan. Setelah masuk ke dalam 

sensory register muncul attention pada Subjek S4. Membaca soal 

dengan cermat dan teliti menunjukan subjek S4 memberi attention 

terhadap informasi yang diterima. Melalui attention, subjek S4 dapat 

langsung mengerti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek S4 melakukan representation masalah: 1) memisalkan      

 , (2) menurunkan persamaan   terhadap  , dan (3) mengubah 

persamaan    
  

  
.  

Perception subjek S4, muncul setelah terjadinya proses 

attention. Subjek S4 memiliki bayangan untuk menyelesaikan masalah 

integral tak tentu tersebut dengan melakukan pemisalan pada persamaan 

di dalam akar (      ). Kemudian subjek S4 merealisasikan  

Perception tersebut di short term memory (STM). Langkah pertama 
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pada saat merealisasikan  Perception di STM, subjek S4 melalukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S4 juga melakukan retrieval 

(memanggil kembali) pengetahuan tentang turunan suatu fungsi di long 

term memory (LTM). Subjek S2 menuliskan hasil turunan pada 

persamaan        terhadap  . subjek S4 melakukan turunan     

terhadap    sehingga diperoleh  menjadi persamaan    
  

  
. Subjek 

S4 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke dalam integral yang 

merupakan masalah target diperoleh ∫   √  
  

  
, subjek S4 melakukan 

operasi sehingga diperoleh ∫ 
 

     

Subjek S4 memberikan Perception lagi terhadap masalah  baru 

di dalam masalah target. Subjek S4 menyatakan bahwa integral yang 

diperolehnya merupakan integral tak tentu yang memiliki kesamaan 

dengan masalah sebelumnya (masalah sumber). Karena subjek S4 

mengingat prosedur penyelesaian masalah sumber yang kerjakan 

sebelumnya, subjek S4 dapat menerapkan langsung ke masalah target 

baru. 

Berdasarkan Perception yang dimiliki subjek S4, dia langsung 

merealisasikan  Perception tersebut di STM. Subjek S4 melakukan 

retrieval terhadap konsep integral tak tentu dengan mengingat rumus 

integral yang berada di LTM. Subjek S4 melihat kesamaan integral 

masalah sumber dan masalah target baru, subjek menggunakan konsep 

dan prosedur yang sama seperti masalah sumber. Subjek S4 melakukan 

retrieval terhadap penyelesaian integral tertentu dari  
 

  seperti yang 

dilakukan pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S4 

melakukan retrieval untuk menentukkan nilai integral dengan 
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menggunakan rumus integral sehingga diperoleh hasil  
 

 
 
 

   . Subjek 

S4 melakukan rehearsal selama menyelesaikan integral   
 

  sehingga di 

peroleh hasil ∫ 
 

      
 
 

 
  
  

 

 
   

 
 

 

  
 

    
 

 
  
 

   . Subjek S4 

melakukan retrieval persamaan yang dimisalkan yakni        

untuk diterapkan di STM sehingga subjek S4 mensubtitusi        

ke 
 

 
 
 

    sehingga 
 

 
 (    ) √(    )+C. subjek S4 melakukan 

encoding pengetahuan yang dimiliki dan disimpan di LTM. Subjek S4 

dapat menyelesaikan masalah target dengan berpikir analogi. 

Berdasarkan uraian di atas, subjek S4 menggunakan konsep 

yang ada pada masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. 

Konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target 

dengan memproses informasi di STM tersimpan baik di LTM subjek 

S4. Subjek S4 mampu menjelaskan hasil jawaban yang diperoleh 

dengan lancar dan berdasarkan argumen yang tepat, hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Hal ini 

berarti konsep-konsep yang telah dipanggil atau informasi yang 

tersimpan di STM kembali di LTM subjek S4, dengan kata lain subjek 

S4 telah melakukan encoding. Subjek S4 tidak mengalami masalah 

dalam menyelesaikan masalah sumber maupun masalah target. Struktur 

proses berpikir analogi subjek S4 dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi dapat dilihat pada Diagram 4.8. 
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Diagram 4.6  Struktur Berpikir Subjek S4 Menyelesaikan Masalah 

Analogi Indrect Berdasarkan Teori Pemrosesan Informasi 
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Keterangan: 

Satuan 

(Istilah) 

Simbol/Kode Satuan (Istilah) Simbol/ 

Kode 

Structuring  Attention  Att  

Mapping   Perception  Perc   

Applying  Short-Term Memory STM 

Verifying   Long-Term Memory LTM 

Mapping Map Encoding  Enc 

Satuan (Istilah) Simbol/Kode 

Menunjukkan terjadinya proses 

retrieval 

 

Menunjukkan hasil retrieval  

Menunjukkan terjadinya proses 

rehearsal 

 

 

D. Proses Berpikir Analogi Indrect dalam Penyelesaian Masalah 

Analogi Indrect  dengan Kemampuan Tinggi 

Subjek yang dipaparkan pada kategori ini merupakan subjek 

yang melakukan proses berpikir analogi indrect dalam meyelesaikan 

masalah analogi indrect dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan 

persamaan diferensial tinggi. Data yang dipaparkan merupakan subjek 

S5 dan subjek S6. Data proses berpikir analogi indrect dalam 

menyelesaikan masalah analogi indrect yang dipaparkan, didasari oleh 

data think alouds, wawancara, catakan lapangan, dan lembar jawaban 

subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect adalah aktivitas 

mental dalam berpikir analogi dan terjadinya berpikir analogi indrect. 
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1. Paparan dan Analisis Data Subjek S5  

a. Paparan Data Subjek S5 

Bagian ini akan menguraikan tentang proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect terkait menentukan 

integral tentu yang dilakukan oleh subjek S5 berdasarkan komponen 

berpikir analogi. Komponen berpikir analogi indrect terdiri dari 

representasion, structuring, mapping, applying, dan verifying. Hasil 

think aloud, hasil wawancara, dan hasil kerja subjek S5 dapat dilihat 

pada Lampiran 13 dan Lampiran 14. 

Subjek S5 memahami masalah sumber dan mengerjakan dengan 

benar. Berikut pernyataan subjek S5 berdasarkan petikan data think 

alouds. 

S5: Dari integral akar   tersebut bisa kita rubah menjadi   pangkat  
 

 
   

   yang di mana integral   pangkat  
 

 
  tersebut bisa kita rubah 

menjadi… apa namanya untuk  integralnya…. Ke rumus integral 

tersebut…. 1 per    …   pangkat     . Dari rumus intergral 

tersebut untuk    pangkat  
 

 
     tersebut bisa kita rubah 1 per  

 

 
  

ditambah 1   pangkat  
 

 
  tambah 1… dan dari sini kita bisa…. 

Dapatkan 1 per 
 

 
…     pangkat 3 per 2… dan dari 1 per 

 

 
 bisa kita 

ubah menjadi   2 per 3…   pangkat  3 per 2…. Sepertinya… oh iya 

Bu…. Berarti kita rubah menjadi  2 per 3…   akar  … ditambah C 

konstanta. 

 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S5 

berikut. 

P  : Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  
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S5: Merubah akar   menjadi   pangkat 
 

 
  

P : setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S5: menggunakan rumus integral. Sehingga menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   

pangkat 
 

 
 tambah 1. 

P  : setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S5: menyederhanakan operasinya sehingga hasilnya seperti ini. 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil kerja subjek S5 dalam menentukan 

nilai integral tak tentu sesuai dengan Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Hasil Kerja Subjek S5 pada Masalah Sumber   

Selanjutnya, Subjek S5 menyelesaikan masalah target tentang 

integral tak tentu yang masalahnya dimodifikasi dari masalah sumber 

sebelumnya. Masalah target adalah  ∫  √       . Proses 

representation, subjek S5 memulai dengan membaca masalah yang 
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sedang dihadapi yakni dengan memperhatikan bentuk integral tak tentu 

yang diberikan. Subjek S5 memahami masalah dan mempresentasikan 

masalah target dengan memisalkan persamaan dalam akar sebagai 

      . Selanjutnya subjek S5 menurunkan persamaan   terhadap   

diperoleh         , mengubah    
  

  
. Subjek S5 mengetahui apa 

yang ditanyakan dalam soal yaitu menentukan integral tak tentu dengan 

memisalkan persamaan dalam integral. Proses representation subjek S5 

sesuai dengan petikan think aloud berikut. 

S5: Di soal nomor ini dipaparkan integral    akar   kuadrat ditambah 

1   . Dari sana bisa kita misalkan yang di…kita misalkan  … apa 

namanya   sama dengan   kuadrat ditambah 1 ….dan dari   itu bisa 

kita turunkan menjadi    sama dengan    nah…. Eh dari      .. 

Misalkan kita mau mencari nilai dari    bisa kita pindah ruas     

tersebut…    …  berarti    sama dengan    per   . kan dari sini 

(menujuk    
  

  
). 

 

Hal ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S5 

berikut. 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S5: yang diketahui dari soal ini…. Menentukan integral tak tentu dari 

dua   akar   kuadrat tambah 1     (∫   √       ) 

P  : Bisa anda menyelesaikan soal tersebut? 

S5: Bisa. 

P  : Bagaimana caranya? 

S5: Pertama, dimisalkan   sama dengan   kuadrat ditambah 1  (  

    ). Kemudian diturunkan terhadap   menjadi     sama 2x     
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(        ). Selanjutnya kita tulis    sama dengan      per    

(   
  

  
 ). 

Hasil representation masalah target yang dilakukan subjek S5 

dapat dilihat pada Gambar 4.26 

 

Gambar 4.26 Hasil Representation Subjek S5 pada Masalah Target 

 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan proses representation 

dari masalah target, subjek S1 membuat dugaan bahwa integral tak tentu 

sebelumnya akan berubah menjadi integral tak tentu yang berbeda. 

Subjek S5 mensubtitusikan        dan    
  

  
 ke integral tak 

tentu ∫  √        sehingga diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Subjek S5 

menyederhanakan integral tersebut dengan menaruh bilangan 2 didepan 

integral dan memisahkan 
  

  
  

  

 
 
 

 
 sehingga menjadi  ∫   

 

  
  

 
 
 

 
, 

subjek menaruh bilangan 
 

 
  di depan integral sehingga menjadi   

 

 
∫   

 

  
  

 
, dilanjutkan dengan mengoperasikan   

 

 
   dan    

  

 
 

   sehingga diperoleh ∫  
 

    . Proses structuring, subjek S5 

mengidentifikasi integral tak tentu yang diperoleh merupakan integral 
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tak tentu dengan variabel yang berbeda. Subjek S5 menarik kesimpulan 

bahwa integral tak tentu yang diperoleh merupakan bentuk integral tak 

tentu yang familiar baginya. Berikut petikan think aloud dari subjek S5. 

S5: bisa kita masukan ke persoalan tersebut integral integral    akar   

kuadrat ditambah 1    sama dengan integral   … integral   …. 

integral     dikali   pangkat 
 

 
   …. dx tersebut bisa kita ubah dari 

sini (menunjuk    
  

  
) menjadi    per   . nah dari sini kita 

majukan 2 tersebut karena ini berbentuk konstanta bisa kita 

keluarkan dari integral tersebut berarti di sini 2 integral   kali   

pangkat 
 

 
 … dari sini bisa kita pisahkan    per   dikalikan 

 

 
. Terus 

disini 
 

 
 tersebut dimajukan seperti bilangan 2 tadi.. jadi 2 dikali 

 

 
 

integral x kali   pangkat 
 

 
    per  . nah kan dari sini bisa kan 

kita…. Yang sama variabelnya bisa kita coret seperti 2 dikalikan 
 

 
 

sama dengan 1..   dengan    per   dapat kita coret berarti 

menghasilkan  integral   pangkat 
 

 
   . 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dan subjek S5 

berikut. 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S5: Saya mensubtitusikan ini ( menunjukkan       ) dan ini 

(menunjukkan     
  

  
 ) ke integral ∫   √        sehingga 

diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Kemudian kita majukan bilangan 2 depan 

integral menjadi 2 integral x pankat 
 

 
 
  

 
 
 

 
 . Selanjutnya 

 

 
 dimajukan 
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depan integral sehingga 2 kali 
 

 
 integral x kali pangkat 

 

 
 
  

 
.  

Sehingga diperoleh integral t pangkat 
 

 
    . 

P  : Integral apa yang diperoleh? 

S5: Integral akar   pangkat 
 

 
    

 

Hal ini diperkuat juga oleh hasil kerja subjek S5 dalam 

memahami masalah pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27. Hasil Kerja Subjek S5 Masalah Target pada 

Structuring 

 

Proses mapping, subjek S5 mengingat bentuk masalah target 

setelah melakukan proses representation yang mirip dengan masalah 

sumber. Subjek S5 membandingkan bentuk integral tak tentu yang 

diperoleh pada masalah target dengan masalah sumber yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Integral tak tentuk diperoleh saat 

menyelesaikan masalah target adalah ∫  
 

    . Lebih lanjut, Subjek S5 

menggunakan cara menentukan integral tak tentu yang baru pada 

masalah target dengan menggunakan konsep yang sama dengan cara 
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menyelesaikan integral tak tentu pada masalah sumber. Artinya subjek 

S5 menyelesaikan masalah integral tak tentu tersebut dengan 

menggunakan rumus integral. Hal ini ditandai dengan adanya petikan 

think aloud dari subjek S5 berikut. 

S5: Nah dari sini bisa kita langsung integralkan sesuai dengan rumus 

integral tersebut.. (mengingat soal sebelumnya) 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S5 berikut. 

P  : Bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? 

S5: Sama sebelumnya dengan yang ini (menunjukkan soal sebelumnya) 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil jawaban subjek S5 pada 

Gambar 4.28 

 

Gambar 4.28 Hasil Kerja Subjek S5 Masalah Target pada  Mapping 

 

Proses applying, subjek S5 menetapkan langkah penyelesaian 

masalah target setelah melakukan pemetaan antara masalah target ke 

masalah sumber. Subjek S5 menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Artinya subjek S5 

melakukan menyelesaian yang sama dengan masalah sumber. Subjek S5 

menentukan nilai integral tak tentu ∫  
 

      Dengan menggunakan 

rumus integral, subjek S5 menyelesaikan ∫  
 

      
 
 

 
  
  
 

 
   

 
 

 

  
 

  

  
 

 
  
 

   . Hal ini sesuai dengan petikan think alouds dari subjek S5. 
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S5: Nah dari sini bisa kita langsung integralkan sesuai dengan rumus 

integral tersebut.. masukan 1 per 
 

 
 ditambah 1 kali   pangkat 

 

 
 

tambah 1….berarti disini menghasilkan 1 per 
 

 
   pangkat 3 per 2 

ditambah    dari sini kita masukan 2 per 3   pangkat 3 per 2 

tambah   

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S5 berikut. 

P  : Bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? 

S5: Sama sebelumnya dengan yang ini (menunjukkan soal sebelumnya) 

P  : Setelah itu apa yang anda lakukan? 

S5: Kan ini integral tak tentu, maka kita gunakan rumus integral 

sehingga 1 dibagi setengah ditambah 1  (
 
 

 
  
) dan   pangkat 

setenggah ditambah 1 ( 
 

 
  ). kemudian menjadi 1 dibagi 3 per 2 

(
 
 

 

)    pangkat 3 per 2  ( 
 

 ). 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S5 pada Gambar 

4.29. 

 

 

Gambar 4.29 Hasil Kerja Subjek S5 Masalah Target pada Applying 
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Pada proses verifying, karena subjek S5 menentukan nilai 

integral tak tentu ∫  
 

      sama dengan 
 

 
 
 

   , subjek S5 

mensubtitusikan        ke dalam persamaan 
 

 
 
 

    sehingga 

diperoleh 
 

 
(    )

 

   , subjek S5 menyederhanakan menjadi 

 

 
(    )√(    )   . Hal ini berdasakan petikan think aloud dari 

subjek S5 berikut. 

S5: dari sini bisa kita langsung…eeee definisikan   yang sudah kita 

misalkan 2 per 3 dalam kurung   kuadrat tambah 1 dipangkat 3 per 

2 tambah  . dari sini kita bisa rubah 2 per 3   kuadrat tambah 1 

dikali akar   kuadrat tambah 1 ditambah   

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S5 berikut. 

P  : setelah anda menemukan integral dari ini (menunjuk ∫  
 

     ) 

S5: oo…. Saya subtitusikan        ke dalam ini (menunjukkan  
 

 
 
 

  

). Kita tahu        … dimasukan ke  
 

 
 
 

   sehingga menjadi  

 

 
(    )

 

   . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C. 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S5 pada Gambar 

4.30 

 

Gambar 4.30 Hasil Kerja Subjek S5 Masalah Target pada 

Verifying 
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Struktur berpikir S5 dalam menyelesaikan masalah analogi 

indirect berdasarkan komponen berpikir analogi indirect disajikan pada 

Diagram 4.9. 

 

 

Diagram 4.9 Struktur Berpikir Subjek S5 dalam Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect 

Keterangan:  

: masalah sumber/masalah target           : urutan  

: kegiatan structuring              kegiatan 
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  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

                     : kegiatan verifying 

 

b. Analisis Data Subjek S5 

Bagian ini akan menganalisis proses berpikir analogi indrect  

dalam meyelesaikan masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. Subjek S5 menyelesaikan masalah sumber 

dengan benar. Subjek S5 tidak mengalami masalah dalam 

menyelesaikan masalah. Masalah sumber yang diselesaikan merupakan 

masalah yang mudah dan familiar. Selanjutnya diberikan masalah target 

yang memiliki analogi indrect dengan masalah sumber. 

Stimulus/informasi berupa masalah target yang terkait masalah 

menentukkan integral tak tentu diberikan oleh peneliti, subjek S5 

membaca soal tersebut. Informasi masuk ke dalam sensory register, 

karena sensory register menerima melalui indra penglihatan dan 

pendengaran. Sensory register merupakan tempat penyimpanan paling 

luar yang langsung menangkap informasi atau secara langsung 

berhadapan dengan informasi yang diberikan. Setelah masuk ke dalam 

sensory register muncul attention pada Subjek S5. Membaca soal 

dengan cermat dan teliti menunjukan subjek S5 memberi attention 

terhadap informasi yang diterima. Melalui attention, subjek S5 dapat 

langsung mengerti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek S5 melakukan representation masalah: 1) memisalkan      

 , (2) menurunkan persamaan   terhadap  , dan (3) mengubah 

persamaan    
  

  
.  
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Perception subjek S5, muncul setelah terjadinya proses 

attention. Subjek S5 memiliki bayangan untuk menyelesaikan masalah 

integral tak tentu tersebut dengan melakukan pemisalan pada persamaan 

di dalam akar (      ). Kemudian subjek S5 merealisasikan  

Perception tersebut di short term memory (STM). Langkah pertama 

pada saat merealisasikan  Perception di STM, subjek S5 melalukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S5 juga melakukan retrieval 

(memanggil kembali) pengetahuan tentang turunan suatu fungsi di log 

term memory (LTM). Subjek S2 menuliskan hasil turunan pada 

persamaan        terhadap x. subjek S5 melakukan turunan     

terhadap    sehingga diperoleh           dan disederhanakan 

menjadi persamaan    
  

  
. Subjek S5 mensubtitusikan        

dan    
  

  
 ke dalam integral yang merupakan masalah target 

diperoleh  ∫   
 

  
  

 
 
 

 
, subjek S5 menaruh bilangan 

 

 
  di depan 

integral sehingga menjadi   
 

 
∫   

 

  
  

 
, dilanjutkan dengan 

mengoperasikan   
 

 
   dan    

  

 
    sehingga diperoleh 

∫  
 

    . 

Subjek S5 memberikan Perception lagi terhadap masalah  baru 

di dalam masalah target. Subjek S5 menyatakan bahwa integral yang 

diperolehnya merupakan integral tak tentu yang memiliki kesamaan 

dengan masalah sebelumnya (masalah sumber). Karena subjek S5 

mengingat prosedur penyelesaian masalah sumber yang kerjakan 

sebelumnya, subjek S5 dapat menerapkan langsung ke masalah target 

baru. 
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Berdasarkan Perception yang dimiliki subjek S5, dia langsung 

merealisasikan  Perception tersebut di STM. Subjek S5 melakukan 

retrieval terhadap konsep integral tak tentu dengan mengingat rumus 

integral yang berada di LTM. Subjek S5 melihat kesamaan integral 

masalah sumber dan masalah target baru, subjek menggunakan konsep 

dan prosedur yang sama seperti masalah sumber. Subjek S5 melakukan 

retrieval terhadap penyelesaian integral tertentu dari  
 

  seperti yang 

dilakukan pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S5 

melakukan retrieval untuk menentukkan nilai integral dengan 

menggunakan rumus integral sehingga diperoleh hasil  
 

 
 
 

   . Subjek 

S5 melakukan rehearsal selama menyelesaikan integral   
 

  sehingga di 

peroleh hasil ∫  
 

      
 
 

 
  
  
 

 
   

 
 

 

  
 

    
 

 
  
 

   . Subjek S5 

melakukan retrieval persamaan yang dimisalkan yakni        

untuk diterapkan di STM sehingga subjek S5 mensubtitusi        

ke 
 

 
 
 

    sehingga 
 

 
 (    ) √(    )+C. subjek S5 melakukan 

encoding pengetahuan yang dimiliki dan disimpan di LTM. Subjek S5 

dapat menyelesaikan masalah target dengan berpikir analogi. 

Berdasarkan uraian di atas, subjek S5 menggunakan konsep 

yang ada pada masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. 

Konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target 

dengan memproses informasi di STM tersimpan baik di LTM subjek 

S5. Subjek S5 mampu menjelaskan hasil jawaban yang diperoleh 

dengan lancar dan berdasarkan argumen yang tepat, hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Hal ini 

berarti konsep-konsep yang telah dipanggil atau informasi yang 
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tersimpan di STM kembali di LTM subjek S5, dengan kata lain subjek 

S5 telah melakukan encoding. Subjek S5 tidak mengalami masalah 

dalam menyelesaikan masalah sumber maupun masalah target. Struktur 

proses berpikir analogi subjek S5 dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi dapat dilihat pada Diagram 4.10. 

 

Diagram 4.10  Struktur Berpikir Subjek S5 Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect Berdasarkan Teori Pemrosesan Informasi 



99 
 

 

Keterangan: 

Satuan 

(Istilah) 

Simbol/Kode Satuan (Istilah) Simbol/ 

Kode 

Structuring  Attention  Att  

Mapping   Perception  Perc   

Applying  Short-Term Memory STM 

Verifying   Long-Term Memory LTM 

Mapping Map Encoding  Enc 

Satuan (Istilah) Simbol/Kode 

Menunjukkan terjadinya proses 

retrieval 

 

Menunjukkan hasil retrieval  

Menunjukkan terjadinya proses 

rehearsal 

 

 

2. Paparan dan Analisis Data Subjek S6 

a. Paparan Data Subjek S6 

Bagian ini akan menguraikan tentang proses berpikir analogi 

indrect dalam meyelesaikan masalah analogi indrect terkait menentukan 

integral tentu yang dilakukan oleh subjek S6 berdasarkan komponen 

berpikir analogi. Komponen berpikir analogi indrect terdiri dari 

representasion, structuring, mapping, applying, dan verifying. Hasil 

think aloud, hasil wawancara, dan hasil kerja subjek S6 dapat dilihat 

pada Lampiran 15 dan Lampiran 16. 

Subjek S6 memahami masalah sumber dan mengerjakan dengan 

benar. Berikut pernyataan subjek S6 berdasarkan petikan data think 

alouds. 
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S6: Kita akan mengerjakan  integral akar   terhadap  . nah karena di 

sini sudah diketahui akan mengintegralkan   terhadap    ….  bisa 

kita rubah menjadi   pangkat  
 

 
 gitu ya…..   pangkat  

 

 
  ini… 

karena kan akar itu kan pangkatnya 1 per 2 gitu… biar gampang 

saja nanti integralkannya. Nah kalau integral itu kan menambahkan 

pangkat… jadi di sini langsung saja…  1 per 1 plus  
 

 
  dikalian 

dengan   karena   nya tetap di sini pangkatnya ditambah. Karena 

rumus integral itu yaitu   plus 1 dimana   itu adalah pangkat dari 

awalnya. Jadinya.. tinggal kita tambah saja   pangkat 1 plus 
 

 
 itu. 

Jadi  1 per 1 plus 1 per 2…   pangkat  1 tambah 1 per 2…. jadi 1 

per 3 per 2….   pangkat 3 per 2. Karena 1 per 3 per 2 

disederhanakan 1 dibagi 3 per 2… nah satu ini tidak ada per kita 

jadikan 1 per 1 nah gitu….1 per 1 dibagi 3 per 2    pangkat 3 per 2 

begitu…. Nah… operasi pecahan untuk pembagian itu jika mau 

disederhanakan atau langsung menghasilkan hasilnya kita kali 

silang itu atas kali bawah yang disebelah kanan kirinya  yaitu 3 kali 

penyebut dibawah 1 itu yaitu hasilnya 2 per 3…   pangkat 3 per 2. 

Jadi hasil integralnya 2 per 3….   pangkat 3 per 2. Berarti kita 

rubah menjadi  hasil integralnya 2 per 3….   pangkat 3 per 2 

ditambah C konstanta. 

. 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S6 

berikut. 

P  : Bagaimana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S6: saya menyederhanakan… 

P : Menyederhanakan apa? 
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S6: akar   menjadi   pangkat 
 

 
  

P : setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S6: menggunakan rumus integral. Sehingga menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   

pangkat 
 

 
 tambah 1. 

P : setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S6: menyederhanakan operasinya sehingga hasilnya seperti ini. 

P : apa hasilnya sudah sesuai? 

S6: iya 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil kerja subjek S6 dalam menentukan 

nilai integral tak tentu sesuai dengan Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Hasil Kerja Subjek S6 pada Masalah Sumber   

 

Selanjutnya, Subjek S6 menyelesaikan masalah target tentang 

integral tak tentu yang masalahnya dimodifikasi dari masalah sumber 

sebelumnya. Masalah target adalah  ∫  √       . Proses 

representation, subjek S6 memulai dengan membaca masalah yang 

sedang dihadapi yakni dengan memperhatikan bentuk integral tak tentu 
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yang diberikan. Subjek S6 memahami masalah dan mempresentasikan 

masalah target dengan memisalkan persamaan dalam akar sebagai 

      . Selanjutnya subjek S6 menurunkan persamaan   terhadap 

  diperoleh         , mengubah    
  

  
. Subjek S6 mengetahui 

apa yang ditanyakan dalam soal yaitu menentukan integral tak tentu 

dengan memisalkan persamaan dalam integral. Proses representation 

subjek S6 sesuai dengan petikan think aloud berikut. 

S6: Yang akan dibuktikan integral    akar   kuadrat plus 1 terhadap 

   . Jadi yang akan diintegralkan yaitu variabel x nya gitu. Jadi di 

sini kita misalkan misalkan ada   … ada    per    dan ada   . 

Nah kita misalkan   adalah    kuadrat plus  1. Nah x kuadrat plus 1 

yang didalam akar itu kita misalkan  . jadi bisa akan menjadi akar 

  atau…. Karena akar itu pangkatnya  
 

 
   langsung saja seperti tadi 

  pangkan 1 per 2 begitu dulu gambarannya. Setelah kita tahu   

kuadrat plus 1… aturan integralkan kalau ada suatu perkalian 

dengan akar kita misalkan  … akan ada    per   .. kenapa ada    

per    ini…. Kita akan turunkan   itu yang dimana   itu  adalah    

kuadrat plus  1. Nah turunan dari   itu adalah du per    atau 

turunan   terhadap   karena di sini yang mempunyai    itu yaitu 

hanya satu jadinya   , hilang 1 nya. Nah    jadinya kita 

sederhanakan bisa menjadi kita pindahkan disini    per    ini… 

pindahkan    ke penyembut     gitu…karena kita mau mencari   . 

Jadi    sama dengan    per 2x atau  1 per    kali du. 

. 

Hal ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S6 

berikut. 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
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S6: yang diketahui dari soal ini…. Menentukan integral tak tentu dari 

dua   akar   kuadrat tambah 1     (∫   √       ) 

P  : Bisa anda menyelesaikan soal tersebut? 

S6: Bisa. 

P  : Bagaimana caranya? 

S6: permisalan 

P: apa yang dipermisalan? 

S6: Dimisalkan   sama dengan   kuadrat ditambah 1  (      ). 

Terserah huruf apa yang kita misalkan. 

P: setelah anda memisalkan u sama dengan   kuadrat ditambah 1  

(      ). Apa anda lakukan 

S6: kita turunan terhadap x 

P: kenapa diturunkan terhadap x? 

S6: karena disoal ada dx yang dicari kita sederhanakan atau kita 

sederhakan atau kita buat menjadi dx yang merupakan turunan dari 

u tadi (   
  

  
 ) 

Hasil representation masalah target yang dilakukan subjek S6 

dapat dilihat pada Gambar 4.32 

 

Gambar 4.32 Hasil Representation Subjek S6 pada Masalah Target 
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Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan proses representation 

dari masalah target, subjek S1 membuat dugaan bahwa integral tak tentu 

sebelumnya akan berubah menjadi integral tak tentu yang berbeda. 

Subjek S6 mengubah persamaan √     menjadi (    )
 

  pada 

masalah integral ∫  √        sehingga diperoleh ∫    (   

 )
 

    . Subjek S6 manaruh bilangan 2 di depan integral sehingga 

diperoleh  ∫  (    )
 

    . Selanjutnya subjek S6 mensubtitusikan 

       ke integral tak tentu  ∫   (    )
 

     diperoleh 

 ∫   
 

    . Subjek mensubtitusikan    
  

  
 atau     

 

  
   

diperoleh  ∫   
 

  
 

  
  , kemudian menuliskan  ∫  

 

  
  

 

     menjadi 

 ∫
 

 
  

 

    . Subjek S6 menaruh bilangan 
 

 
 ke depan lambang bilangan 

diperoleh  
 

 
∫   

 

     dan diperoleh ∫   
 

    . Proses structuring, 

subjek S6 mengidentifikasi integral tak tentu yang diperoleh merupakan 

integral tak tentu dengan variabel yang berbeda. Subjek S6 menarik 

kesimpulan bahwa integral tak tentu yang diperoleh merupakan bentuk 

integral tak tentu yang familiar baginya. Berikut petikan think alouds 

dari subjek S6. 

S6: Nah jadi langsung kita masukan ada permisalan kita masukan…. 

Maka integral    akar   kuadrat plus 1    itu menjadi integral 

seperti yang saya bilang tadi integral    dikali bisa dalam kurung   

kuadrat plus 1 pangkat 
 

 
    . Nah jadinya itu karena di sini yang 

akan diintegralkan itu adalah   maka yang tidak berpengaruh kita 

pindahkan ruas kiri karena yang diintegralkan adalah   adalah 

semua  … karena semua dalam satu ruang itu deh…..karena ada   
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kuadrat plus 1… itu langsung aja….karena ada permisalan yaitu   

…. Jadi   pangkat 1 per 2   .. nah sudah…nah yang ini kita tetap 

tulis 2 di depan integral itu yaitu 2 integral   dikali u pangkat 1 per 

2 dikali 1 per    du. Kenapa 1 per    dikalikan du lagi.. karena 

hasil dari    tadi bisa kita lihat 1 per    du. Nah jadinya di sini 

lagi kita tulis 2 integral   per    dikali dengan    pangkat 
 

 
   . 

Kenapa bisa seperti ini karena kita kalikan langsung variabel   

yaitu 1 per      . Nah begini…. Lagi 2 integral 
 

 
 … kenapa 1 per 2 

karena penyebut dan pembilang di atas itu sudah punya   langsung 

saja kita coret karena sama dalam perkalian dan pembagian… itu 

kan bisa dicoret tetapi kalau penjumlahan misalnya ada suatu 

pembagian terus ada    min 1 per    atau    plus 5… itu tidak 

bisa coret sembarangan karena itu ada penugrangan atau 

penjumlahan… kalau perkalian bisa saja. Jadi 2 integral 
 

 
 dikali   

pangkat  
 

 
 du. Nah kita bisa lihat lagi seperti sebelumnya.. ada 

koefesien 
 

 
 kita majukan ke depan integral atau di belakang 2 

sehingga 2 dikalikan 1 per 2 inetgral   pangkat 
 

 
    gitu….jadi 

kalau 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1…. Jadi 1 integral    1 per 2 du. 

Nah jadinya kalau 1 ya udah …. Kalau 1… apapun dikalikan 

dengan 1 hasilnya itu sendiri begitu… bilangan apapun. 

 

P: Setelah itu apa selanjutnya 

S6: setelah itu kita proses.. disini yang akan kita integralkan adalah 

variabel x (∫  √       ) 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 
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S6: Saya memsubtitusikan ini ( menunjukkan       ) dan ini 

(menunjukkan     
  

  
 ) ke integral ∫  √        sehingga 

diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Kemudian kita majukan bilangan 2 depan 

integral menjadi 2 integral x pangkat 
 

 
 
  

 
 
 

 
 . Selanjutnya 

 

 
 

dimajukan depan integral sehingga 2 kali 
 

 
 integral x kali pangkat 

 

 
 

  

 
.  Sehingga diperoleh integral t pangkat 

 

 
    . 

P  : Integral apa yang ada peroleh? 

S6: Integral akar   pangkat 
 

 
    

 

Hal ini diperkuat juga oleh hasil kerja subjek S6 dalam 

memahami masalah pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33. Hasil Kerja Subjek S6 Masalah Target pada 

Structuring 

 

Proses mapping, subjek S6 mengingat bentuk masalah target 

setelah melakukan proses representation yang mirip dengan masalah 

sumber. Subjek S6 membandingkan bentuk integral tak tentu yang 
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diperoleh pada masalah target dengan masalah sumber yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Integral tak tentu diperoleh saat 

menyelesaikan masalah target adalah ∫  
 

    . Lebih lanjut, Subjek S6 

menggunakan cara menentukan integral tak tentu yang baru pada 

masalah target dengan menggunakan konsep yang sama dengan cara 

menyelesaikan integral tak tentu pada masalah sumber. Artinya subjek 

S6 menyelesaikan masalah integral tak tentu tersebut dengan 

menggunakan rumus integral. Hal ini ditandai dengan adanya petikan 

think aloud dari subjek S6 berikut. 

S6: Nah dari sini bisa kita langsung integralkan sesuai dengan rumus 

integral tersebut.. (mengingat soal sebelumnya) 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S6 berikut. 

P  : Bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? 

S6: Sama sebelumnya dengan yang ini (menunjukkan soal sebelumnya) 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil jawaban subjek S6 pada 

Gambar 4.34 

 

Gambar 4.34 Hasil Kerja Subjek S6 Masalah Target pada  Mapping 

 

Proses applying, subjek S6 menetapkan langkah penyelesaian 

masalah target setelah melakukan pemetaan antara masalah target ke 

masalah sumber. Subjek S6 menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Artinya subjek S6 
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melakukan menyelesaian yang sama dengan masalah sumber. Subjek S6 

menentukan nilai integral tak tentu ∫ 
 

      Dengan menggunakan 

rumus integral, subjek S6 menyelesaikan ∫  
 

      
 
 
 

 

 

  
   

 
 

 
 
  √ 

 
. 

Hal ini sesuai dengan petikan think alouds dari subjek S6. 

S6: Jadinya integralnya  adalah   pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2.. 

karena seperti halnya tadi kalau integral akan menambahkan 

pangkat yaitu   plus 1. Integralnya itu menjadi… ini nda boleh ada 

integral karena sudah diintegralkan. Jadinya   3 per 2 per 3 per 2. 

Jadi hasil 2   pangkat 3 per 2 per 3. Nah hasilnya bisa kita 

simpulkan yaitu 2 dikali   dikali akar   per 3. 

 

Hal ini diperkuat oleh petikan wawancara peneliti dengan subjek 

S6 berikut. 

P  : Setelah itu apa yang anda lakukan? 

S6: Kan ini integral tak tentu, maka kita gunakan rumus integral 

sehingga 1 dibagi setengah ditambah 1  (
 
 

 
  
) dan   pangkat 

setengah ditambah 1 ( 
 

 
  ). kemudian menjadi 1 dibagi 3 per 2 

(
 
 

 

)    pangkat 3 per 2  ( 
 

 ). 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S6 pada Gambar 

4.35. 
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Gambar 4.35 Hasil Kerja Subjek S6 Masalah Target pada Applying 

 

Pada proses verifying, karena subjek S6 menentukan nilai 

integral tak tentu ∫ 
 

      sama dengan 
  

 
 

 
  , subjek S6 

mensubtitusikan        ke dalam persamaan 
 

 
 
 

    sehingga 

diperoleh 
 (    )

 
 

 
, subjek S6 menyederhanakan menjadi 

 (    )√(    )

 
  . Hal ini berdasakan petikan think aloud dari subjek 

S6 berikut. 

S6: Karena   kita simpulkan x kuadrat plus 1…. Jiadi kita tinggal taruh 

saja   itu adalah x kuadrat plus 1..kita masukan terus nanti akar   

itu adalah x kuadrat plus 1 per 3. Jadi hasilnya   (   

 )√      . 

 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan subjek S6 

berikut. 
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P  : setelah anda menemukan integral dari ini (menunjuk ∫ 
 

     ) 

S6: oo…. Saya subtitusikan        ke dalam ini (menunjukkan  
  

 
 

 
 

). Kita tahu        … dimasukan ke  
  

 
   

 
 sehingga menjadi  

 (    ) √(    )

 
. Jadi   

 (    ) √(    )

 
 +C. 

 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil kerjaan subjek S6 pada Gambar 

4.36 

 

 

Gambar 4.36 Hasil Kerja Subjek S6 Masalah Target pada 

Verifying 

 

Struktur berpikir S6 dalam menyelesaikan masalah analogi 

indirect berdasarkan komponen berpikir analogi indirect disajikan pada 

Diagram 4.11. 
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Diagram 4.11 Struktur Berpikir Subjek S6 dalam Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect 

Keterangan:  

: masalah sumber/masalah target           : urutan  

: kegiatan structuring              kegiatan 

  : kegiatan mapping      

  : kegiatan applying     

                     : kegiatan verifying 
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b. Analisis Data Subjek S6 

Bagian ini akan menganalisis proses berpikir analogi indrect  

dalam meyelesaikan masalah analogi indrect berdasarkan teori 

pemrosesan informasi. Subjek S6 menyelesaikan masalah sumber 

dengan benar. Subjek S6 tidak mengalami masalah dalam 

menyelesaikan masalah. Masalah sumber yang diselesaikan merupakan 

masalah yang mudah dan familiar. Selanjutnya diberikan masalah target 

yang memiliki analogi indrect dengan masalah sumber. 

Stimulus/informasi berupa masalah target yang terkait masalah 

menentukkan integral tak tentu diberikan oleh peneliti, subjek S6 

membaca soal tersebut. Informasi masuk ke dalam sensory register, 

karena sensory register menerima melalui indra penglihatan dan 

pendengaran. Sensory register merupakan tempat penyimpanan paling 

luar yang langsung menangkap informasi atau secara langsung 

berhadapan dengan informasi yang diberikan. Setelah masuk ke dalam 

sensory register muncul attention pada Subjek S6. Membaca soal 

dengan cermat dan teliti menunjukan subjek S6 memberi attention 

terhadap informasi yang diterima. Melalui attention, subjek S6 dapat 

langsung mengerti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek S6 melakukan representation masalah: 1) memisalkan      

 , (2) menurunkan persamaan   terhadap  , dan (3) mengubah 

persamaan    
  

  
 atau    

 

  
  .  

Perception subjek S6, muncul setelah terjadinya proses 

attention. Subjek S6 memiliki bayangan untuk menyelesaikan masalah 

integral tak tentu tersebut dengan melakukan pemisalan pada persamaan 

di dalam akar (      ). Kemudian subjek S6 merealisasikan  

Perception tersebut di short term memory (STM). Langkah pertama 
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pada saat merealisasikan  Perception di STM, subjek S6 melalukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S6 juga melakukan retrieval 

(memanggil kembali) pengetahuan tentang turunan suatu fungsi di log 

term memory (LTM). Subjek S2 menuliskan hasil turunan pada 

persamaan        terhadap  . subjek S6 melakukan turunan     

terhadap    sehingga diperoleh           dan disederhanakan 

menjadi persamaan    
 

  
  . Subjek S6 mensubtitusikan        

dan   
 

  
   ke dalam integral yang merupakan masalah target 

diperoleh  ∫   
 

  
 

  
  , kemudian menuliskan  ∫  

 

  
  

 

     menjadi 

 ∫
 

 
  

 

     sehingga diperoleh ∫ 
 

    . 

Subjek S6 memberikan Perception lagi terhadap masalah  baru 

di dalam masalah target. Subjek S6 menyatakan bahwa integral yang 

diperolehnya merupakan integral tak tentu yang memiliki kesamaan 

dengan masalah sebelumnya (masalah sumber). Karena subjek S6 

mengingat prosedur penyelesaian masalah sumber yang kerjakan 

sebelumnya, subjek S6 dapat menerapkan langsung ke masalah target 

baru. 

Berdasarkan Perception yang dimiliki subjek S6, dia langsung 

merealisasikan  Perception tersebut di STM. Subjek S6 melakukan 

retrieval terhadap konsep integral tak tentu dengan mengingat rumus 

integral yang berada di LTM. Subjek S6 melihat kesamaan integral 

masalah sumber dan masalah target baru, subjek menggunakan konsep 

dan prosedur yang sama seperti masalah sumber. Subjek S6 melakukan 

retrieval terhadap penyelesaian integral tertentu dari  
 

  seperti yang 

dilakukan pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S6 
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melakukan retrieval untuk menentukkan nilai integral dengan 

menggunakan rumus integral sehingga diperoleh hasil  
 

 
 
 

   . Subjek 

S6 melakukan rehearsal selama menyelesaikan integral   
 

  sehingga di 

peroleh hasil ∫ 
 

      
 
 
 

 

 

  
   

 
 

 
 
  √ 

 
. Subjek S6 melakukan 

retrieval persamaan yang dimisalkan yakni        untuk 

diterapkan di STM sehingga subjek S6 mensubtitusi        ke 

  √ 

 
 sehingga 

 (    ) √(    )

 
 +C. subjek S6 melakukan encoding 

pengetahuan yang dimiliki dan disimpan di LTM. Subjek S6 dapat 

menyelesaikan masalah target dengan berpikir analogi. 

Berdasarkan uraian di atas, subjek S6 menggunakan konsep 

yang ada pada masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. 

Konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target 

dengan memproses informasi di STM tersimpan baik di LTM subjek 

S6. Subjek S6 mampu menjelaskan hasil jawaban yang diperoleh 

dengan lancar dan berdasarkan argumen yang tepat, hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Hal ini 

berarti konsep-konsep yang telah dipanggil atau informasi yang 

tersimpan di STM kembali di LTM subjek S6, dengan kata lain subjek 

S6 telah melakukan encoding. Subjek S6 tidak mengalami masalah 

dalam menyelesaikan masalah sumber maupun masalah target. Struktur 

proses berpikir analogi subjek S6 dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi dapat dilihat pada Diagram 4.12. 

 



115 
 

 

 

Diagram 4.12  Struktur Berpikir Subjek S6 Menyelesaikan 

Masalah Analogi Indrect Berdasarkan Teori Pemrosesan 

Informasi 
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Keterangan: 

Satuan 

(Istilah) 

Simbol/Kode Satuan (Istilah) Simbol/ 

Kode 

Structuring  Attention  Att  

Mapping   Perception  Perc   

Applying  Short-Term Memory STM 

Verifying   Long-Term Memory LTM 

Mapping Map Encoding  Enc 

Satuan (Istilah) Simbol/Kode 

Menunjukkan terjadinya proses 

retrieval 

 

Menunjukkan hasil retrieval  

Menunjukkan terjadinya proses 

rehearsal 

 

 

E. TEMUAN PENELITIAN 

Berdasarkan paparan data dan analisis data dari proses berpikir 

analogi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah analogi indrect dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Temuan Penelitian 

Proses Berpikir 

Analogi Indrect 

dalam Penyelesaian 

Masalah Analogi 

Indrect  dengan 

Kemampuan 

persamaan 

Proses Berpikir 

Analogi Indrect 

dalam Penyelesaian 

Masalah Analogi 

Indrect  dengan 

Kemampuan 

persamaan 

Proses Berpikir 

Analogi Indrect 

dalam Penyelesaian 

Masalah Analogi 

Indrect  dengan 

Kemampuan 

persamaan 
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Diferensial Rendah Diferensial Sedang Diferensial Tinggi 

Representation 

Subjek S1 dan S2 

dapat melakukan 

representation 

masalah target 

sehingga 

membentuk masalah 

baru yang memiliki 

karakter yang sama 

dengan masalah 

sumber. 

Representation 

Subjek S3 dan S4 

dapat melakukan 

representation 

masalah target 

sehingga membentuk 

masalah baru yang 

memiliki karakter 

yang sama dengan 

masalah sumber. 

Representation 

Subjek S5 dan S6 

dapat melakukan 

representation 

masalah target 

sehingga membentuk 

masalah baru yang 

memiliki karakter 

yang sama dengan 

masalah sumber. 

Structuring 

Masalah target baru 

diperoleh subjek S1 

dan S2 dari hasil 

representation 

diidentifikasi dengan 

baik. Namun subjek 

S1 dan S2 tidak 

dapat memberikan 

hipotesis bahwa 

masalah target baru 

memiliki kesamaan 

dengan masalah 

sumber 

Structuring 

Masalah target baru 

diperoleh subjek S3 

dan S4 dari hasil 

representation 

diidentifikasi dengan 

baik. Namun subjek 

S3 dan S4 tidak 

memberikan 

hipotesis langsung 

bahwa masalah target 

baru memiliki 

kesamaan dengan 

masalah sumber 

Structuring 

Masalah target baru 

diperoleh subjek S5 

dan S6 dari hasil 

representation 

diidentifikasi dengan 

baik. Subjek S5 dan 

S6 memberikan 

hipotesis bahwa 

masalah target baru 

memiliki kesamaan 

dengan masalah 

sumber 

Mapping Mapping Mapping 
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Subjek S1 dan S2 

tidak dapat 

memberikan 

pernyataan bahwa 

masalah target baru 

dengan masalah 

sumber memiliki 

kemiripan maka 

subjek S1 dan S2 

menyelesaikan 

masalah target baru 

dengan cara 

menyelesaikan 

masalah sumber. 

Subjek S3 dan S4 

tidak secara 

langsung 

memberikan 

pernyataan bahwa 

masalah target baru 

dengan masalah 

sumber memiliki 

kemiripan maka 

subjek S3 dan S4 

menyelesaikan 

masalah target baru 

dengan cara 

menyelesaikan 

masalah sumber. 

Subjek S5 dan S6 

memberikan 

pernyataan bahwa 

masalah target baru 

dengan masalah 

sumber memiliki 

kemiripan maka 

subjek S5 dan S6 

menyelesaikan 

masalah target baru 

dengan cara 

menyelesaikan 

masalah sumber. 

Applying 

Hasil mapping yang 

dilakukan oleh 

subjek S1 dan S2 

maka penyelesaian 

masalah target baru 

mengadopsi 

prosedur 

penyelesaian 

masalah sumber. 

Applying 

Hasil mapping yang 

dilakukan oleh subjek 

S3 dan S4 maka 

penyelesaian masalah 

target baru 

mengadopsi prosedur 

penyelesaian masalah 

sumber. 

Applying 

Hasil mapping yang 

dilakukan oleh subjek 

S5 dan S6 maka 

penyelesaian masalah 

target baru 

mengadopsi prosedur 

penyelesaian masalah 

sumber. 

Verifying 

Subjek S1 dan S2 

Verifying 

Subjek S3 dan S4 

Verifying 

Subjek S5 dan S6 
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mengecek kembali 

penyelesaian 

masalah target dan 

masalah target yang 

baru sehingga 

memperoleh 

penyelesaian 

masalah target yang 

benar 

mengecek kembali 

penyelesaian masalah 

target dan masalah 

target yang baru 

sehingga memperoleh 

penyelesaian masalah 

target yang benar 

mengecek kembali 

penyelesaian masalah 

target dan masalah 

target yang baru 

sehingga memperoleh 

penyelesaian masalah 

target yang benar 

Kesimpulan 

Subjek S1 dan S2 

dapat menyelesaikan 

masalah target 

dengan 

menggunakan  

berpikir analogi 

indrectnya banyak 

diberi scafolding 

Kesimpulan 

Subjek S3 dan S4 

dapat menyelesaikan 

masalah target 

dengan menggunakan 

berpikir analogi 

indrectnya sedikit 

diberi scafolding 

Kesimpulan 

Subjek S5 dan S6 

dapat menyelesaikan 

masalah target 

dengan menggunakan 

berpikir analogi 

indrectnya tanpa 

scafolding 
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BAB V 

PEMABAHASAN 

 

Penelitian proses berpikir analogi indirect dalam menyelesaikan 

masalah analogi indirect menemukan: a) proses berpikir analogi indirect 

dalam menyelesaikan masalah analogi indirect dengan kemampuan 

persamaan diferensial rendah; b) proses berpikir analogi indirect dalam 

menyelesaikan masalah analogi indirect dengan kemampuan persamaan 

diferensial sedang; dan c) proses berpikir analogi indirect dalam 

menyelesaikan masalah analogi indirect dengan kemampuan persamaan 

diferensial tinggi. 

 

A. Proses Berpikir Analogi Indirect dalam Penyelesaian Masalah 

Analogi Indirect  dengan Kemampuan  Rendah 

Mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah dalam 

menyelesaikan masalah indirect adalah subjek S1 dan subjek S2.  

Subjek S1 dan Subjek S2 diberikan masalah sumber terlebih dahulu 

sebelum diberikan masalah target dalam menyelesaikan masalah sumber 

terkait integral tak tentu. Masalah integral tak tentu antara masalah 

sumber dengan masalah target tidak sama dimana masalah target 

merupakan modifikasi dari masalah sumber. Dalam menyelesaikan 

masalah sumber, subjek S1 dan subjek S2 memulai dengan memahami 

dan mengidentifikasi masalah sumber. Pada saat membaca masalah 

sumber, kedua subjek memahami masalah dengan benar. Subjek S1 dan 

subjek S2 langsung mengetahui bahwa masalah tersebut untuk 

menentukan nilai integral tak tentu dari √ . Subjek S1 dan subjek S2 

mulai dengan mengubah menjadi √  menjadi  
 

 . Rumus integral 
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digunakan oleh subjek S1 dan subjek S2 dalam menentukan nilai 

integral tak tentu. Subjek S1 dan Subyke S2 memperoleh nilai integral 

tak tentu dari integral √  adalah 
 

 
  √ . 

Selanjutnya subjek menyelesaikan masalah target. Proses 

representation dan sturcturing, subjek S1 dan Subjek S2 menerima 

informasi dengan membaca masalah target yang diberikan, kemudian 

informasi tersebut masuk ke dalam sensory register. Menurut Slavin 

(2008), komponen pertama sistem daya ingat yang ditemui informasi 

yang sedang masuk adalah rekaman indera. Mahasiswa melakukan 

aktivitas membaca dengan menggunakan indera penglihatannya untuk 

merekam informasi yang dilihatnya. Informasi yang dikumpulkan 

berdasarkan dari hasil mengidentifikasi masalah menentukan integral 

tak tentu yang telah dimodifikasi. 

Saat informasi masuk ke sensory register, proses attention terjadi 

pada subjek S1 dan subjek S2. Solso, dkk, (2008) menyatakan bahwa 

dengan adanya pemusatan pikiran dalam membaca soal (masalah target) 

secara teliti dan cermat menunjukkan kedua mahasiswa memberi 

attention  terhadap informasi yang diperoleh sehingga dapat dipahami 

dan diingat. Dengan adanya attention subjek S1 dan subjek S2 mampu 

mengidentifikasi masalah target yang diberikan, sehingga mengetahui 

informasi apa yang diketahui dan informasi apa yang ditanyakan. Prinz 

dalam Gurbin (2015) mengatakan bahwa attention melibatkan 

pemilihan beberapa informasi untuk diproses lebih lanjut. Informasi 

yang baru perlu memiliki beberapa makna bagi mahasiswa, informasi 

tidak akan bertahan jika tidak bermakna bagi mahasiswa tersebut. 

Menurut Prinz dalam Gurbin (2015), memberi attention terhadap 

infromasi baru maka informasi tersebut mungkin dapat terhubung 
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dengan pengetahuan yang sudah ada. Menurut Gagne (1985), 

kemampuan individu dalam mengidentifikasi masalah yang diberikan 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan dari individu tersebut. 

Subjek S1 dan subjek S2 mampu mengidentifikasi masalah target yang 

diberikan dengan menyebutkan informasi-informasi yang ada pada 

masalah tersebut, serta dapat memanfaatkan informasi-informasi yang 

dimiliki untuk menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah. 

Subjek S1 dan subjek S2 dapat menuliskan informasi-informasi pada 

masalah target seperti memisalkan       , melakukan 

pendiferensial dari persamaan   terhadap   diperoleh    
  

  
.  

Subjek S1 dan subjek S2 mempunyai perception dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan setelah mengidentifikasi 

informasi yang diketahui dari masalah target. Perception subjek S1 dan 

subjek S2 dalam menyelesaikan masalah target dengan cara subtitusi. 

Kemudian subjek S1 dan subjek S2 merealisasikan perception tersebut 

di short term memory (STM). Langkah pertama pada saat 

merealisasikan perception di STM, subjek S1 dan subjek S2 melakukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S1 dan subjek S2 juga 

melakukan retrieval (memanggil kembali) pengetahuan tentang rumus 

volume balok di long term memory (LTM). Subjek S1 dan subjek S2 

mesubtitusikan memisalkan       , melakukan pendiferensial dari 

persamaan   terhadap   diperoleh    
  

  
 pada masalah target 

sehingga diperoleh integral dari  
 

 . 

Subjek S1 dan subjek S2 memberikan perception terhadap 

integral yang diperoleh yang merupakan hasil subtitusi pada masalah 

target. Subjek S1 dan subjek S2 tidak memiliki bayangan bahwa 
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integral yang diperolehnya merupakan persamaan yang mirip dengan 

masalah sumber sebelumnya. Karena kedua subjek mengingat 

masalah sumber yang telah dikerjakan sebelumnya. Menurut Gust dkk 

(2001) mengatakan bahwa mahasiswa akan mengidentifikasi masalah 

sumber untuk dikaitkan dengan masalah target. Lebih lanjut, Gagne 

(1985) mengatakan pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan di 

LTM dapat mempengaruhi perception seseorang terhadap stimulus yang 

diberikan. 

Pengetahuan dan pengalaman yang pernah diperoleh dan 

tersimpan di LTM, dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. 

Perception seseorang tergantung seberapa banyak orang tersebut telah 

mempelajari stimulus tersebut hasil belajar sebelumnya. Subjek S1 dan 

subjek S2 memiliki bayangan masalah target dibentuk seperti masalah 

sumber sebelumnya. Hal ini disebabkan  kedua subjek tersebut 

mengingat masalah sumber yang telah diselesaikan sebelumnya. 

Subjek S1 dan subjek S2 retrieval konsep-konsep yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target dari LTM setelah 

melakukan perception, kemudian merealisasikannya dengan 

menerapkan pada STM subjek S1 dan subjek S2. Menurut Gurbin 

(2015) STM menggabungkan informasi baru dari lingkungan dengan 

hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya yang tersimpan di LTM dalam 

menyelesaikan masalah dan apa yang dipikirkan seseorang dan secara 

sadar untuk menyimpannya di STM. Mahasiswa retrieval informasi 

yang dibutuhkan dengan menuliskan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan berusaha mengaitkan dengan informasi yang diterimanya. 

Wijaya, dkk (2014), saat menyelesaikan masalah mahasiswa akan 

menghubungkan situasi-situasi pada masalah dengan pengetahuan 

maupun pengalaman yang dimiliki mahasiswa sebelumnya. Ada proses 
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mengingat yang dilakukan mahasiswa terhadap berbagai materi dan 

soal-soal yang pernah dipelajari dan mencocokkannya dengan masalah 

yang sedang dihadapi. 

Subjek S1 dan subjek S2 melakukan retrieval terhadap konsep 

integral tak tentu dari √ .  Untuk menyelesaikan integral yang diperoleh 

pada masalah target, kedua subjek menggunakan konsep integral tak 

tentu dari √ . Hal ini berarti ada hubungan antara masalah sumber dan 

masalah target yang sedang dihadapai. Senada dengan Gentner (1983), 

Gentenr (2002), Gust, dkk (2001) menemukan bahwa adanya hubungan 

yang selaras antara masalah sumber dan masalah target dengan 

mengidentifikasi bagian-bagian dari domain yang relevan. Subjek S1 

dan subjek S2  melakukan identifikasi bagian dominan yang relevan  

dalam hubungan analogi, melakukannya secara sistimatis, dan 

menggunakan langkah penyelesaian yang serupa. 

Proses applying, subjek S1 dan subjek S2 melakukan retrieval 

terhadap penyelesaian integral tak tentu dari √  seperti yang dilakukan 

pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S1 dan subjek S2 

melakukan retrieval untuk menentukan integral tak tentu dari √  

dengan menggunakan rumus integral sehingga diperoleh 
 

 
  √ . 

Subjek S1 dan subjek S2 mengetahui cara menyelesaian integral tak 

tentu yang diperoleh pada masalah target dengan menggunakan cara 

yang serupa pada penyelesaian masalah sumber sebelumnya. Gentner 

(2002) mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi mapping 

yaitu relevansi, sistimatis, dan adaptasi.  

Proses verifying, subjek S1 dan subjek S2 memperoleh hasil 

jawaban dari penyelesaian integral tak tentu pada masalah target. Kedua 

subjek sangat memahami solusi yang harus diperoleh dari masalah yang 
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dihadapi. Subjek S1  dan subjek S2 melakukan rehearsal  terhadap  

jawaban yang diperoleh berdasarkan pertanyaan dari masalah sumber. 

Menurut Santrock (2007) rehearsal terhadap informasi secara sadar 

untuk meningkatkan lamanya informasi. Namun kedua subjek tidak 

dapat menentukan dengan tepat jawaban dari masalah target tersebut. 

Proses menghubungkan antara masalah target dengan masalah 

sumber telah dilakukan subjek  dan memahami bahwa proses 

penyelesaian masalah target memiliki kesamaan dengan masalah 

sumber. Kedua subjek dapat melakukan operasi hitung dalam 

menentukan solusi integral tak tentu pada masalah target. Mahasiswa 

menyimpan ulang di LTM atas informasi yang dimilikinya setelah 

proses di STM, baik infromasi yang baru didapat atau informasi yang 

diperoleh dari hasil pemanggilan kembali yang disebut encoding (Solso, 

dkk, 2008). Gurbin (2015) encoding merupakan melakukan 

penggabungan informasi baru ke dalam memori yang ada. Artinya 

mahasiswa dapat melakukan encoding jika mahasiswa dapat 

menjelaskan jawaban yang mereka peroleh. Walaupun hasil jawaban 

dari masalah target tidak benar, proses penyelesaian masalah tetap 

tersimpan di memori jangka panjangnya. 

Hasil penyelesaian yang diperoleh subjek S1 dan S2 dalam 

menyelesaikan masalah target adalah benar. Kedua subjek melakukan 

representation, structuring, mapping, applying, dan verifying dengan 

benar. Akan tetapi kedua subjek tidak terlihat berpikir analogi dalam 

menyelesaikan antara masalah sumber dengan masalah target. Subjek 

S1 dan subjek S2 berpikir analogi tergambar saat proses wawancara 

setelah dilakukan scalfolding. Artinya kedua subjek sebenar melakukan 

berpikir analogi, tapi mereka tidak menyadarinya.  
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B. Proses Berpikir Analogi Indirect dalam Penyelesaian Masalah 

Analogi Indirect  dengan Kemampuan Sedang 

Mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah dalam 

menyelesaikan masalah indirect adalah subjek S3 dan subjek S4.  

Subjek S3 dan Subjek S4 diberikan masalah sumber terlebih dahulu 

sebelum diberikan masalah target dalam menyelesaikan masalah sumber 

terkait integral tak tentu. Masalah integral tak tentu antara masalah 

sumber dengan masalah target tidak sama dimana masalah target 

merupakan modifikasi dari masalah sumber. Dalam menyelesaikan 

masalah sumber, subjek S3 dan subjek S4 memulai dengan memahami 

dan mengidentifikasi masalah sumber. Pada saat membaca masalah 

sumber, kedua subjek memahami masalah dengan benar. Subjek S3 dan 

subjek S4 langsung mengetahui bahwa masalah tersebut untuk 

menentukan nilai integral tak tentu dari √ . Subjek S3 dan subjek S4 

mulai dengan mengubah menjadi √  menjadi  
 

 . Rumus integral 

digunakan oleh subjek S3 dan subjek S4 dalam menentukan nilai 

integral tak tentu. Subjek S3 dan Subyke S4 memperoleh nilai integral 

tak tentu dari integral √  adalah 
 

 
  √ . 

Selanjutnya subjek menyelesaikan masalah target. Proses 

representation dan sturcturing, subjek S3 dan Subjek S4 menerima 

informasi dengan membaca masalah target yang diberikan, kemudian 

informasi tersebut masuk ke dalam sensory register. Menurut Slavin 

(2008), komponen pertama sistem daya ingat yang ditemui informasi 

yang sedang masuk adalah rekaman indera. Mahasiswa melakukan 

aktivitas membaca dengan menggunakan indera penglihatannya untuk 

merekam informasi yang dilihatnya. Informasi yang dikumpulkan 
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berdasarkan dari hasil mengidentifikasi masalah menentukan integral 

tak tentu yang telah dimodifikasi. 

Saat informasi masuk ke sensory register, proses attention terjadi 

pada subjek S3 dan subjek S4. Solso, dkk, (2008) menyatakan bahwa 

dengan adanya pemusatan pikiran dalam membaca soal (masalah target) 

secara teliti dan cermat menunjukkan kedua mahasiswa memberi 

attention  terhadap informasi yang diperoleh sehingga dapat dipahami 

dan diingat. Dengan adanya attention subjek S3 dan subjek S4 mampu 

mengidentifikasi masalah target yang diberikan, sehingga mengetahui 

informasi apa yang diketahui dan informasi apa yang ditanyakan. Prinz 

dalam Gurbin (2015) mengatakan bahwa attention melibatkan 

pemilihan beberapa informasi untuk diproses lebih lanjut. Informasi 

yang baru perlu memiliki beberapa makna bagi mahasiswa, informasi 

tidak akan bertahan jika tidak bermakna bagi mahasiswa tersebut. 

Menurut Prinz dalam Gurbin (2015), memberi attention terhadap 

infromasi baru maka informasi tersebut mungkin dapat terhubung 

dengan pengetahuan yang sudah ada. Menurut Gagne (1985), 

kemampuan individu dalam mengidentifikasi masalah yang diberikan 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan dari individu tersebut. 

Subjek S3 dan subjek S4 mampu mengidentifikasi masalah target yang 

diberikan dengan menyebutkan informasi-informasi yang ada pada 

masalah tersebut, serta dapat memanfaatkan informasi-informasi yang 

dimiliki untuk menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah. 

Subjek S3 dan subjek S4 dapat menuliskan informasi-informasi pada 

masalah target seperti memisalkan       , melakukan 

pendiferensial dari persamaan   terhadap   diperoleh    
  

  
.  
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Subjek S3 dan subjek S4 mempunyai perception dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan setelah mengidentifikasi 

informasi yang diketahui dari masalah target. Perception subjek S3 dan 

subjek S4 dalam menyelesaikan masalah target dengan cara subtitusi. 

Kemudian subjek S3 dan subjek S4 merealisasikan perception tersebut 

di short term memory (STM). Langkah pertama pada saat 

merealisasikan perception di STM, subjek S3 dan subjek S4 melakukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S3 dan subjek S4 juga 

melakukan retrieval (memanggil kembali) pengetahuan tentang rumus 

volume balok di long term memory (LTM). Subjek S3 dan subjek S4 

mensubtitusikan memisalkan       , melakukan pendiferensial 

dari persamaan   terhadap   diperoleh    
  

  
 pada masalah target 

sehingga diperoleh integral dari  
 

 . 

Subjek S3 dan subjek S4 memberikan perception terhadap 

integral yang diperoleh yang merupakan hasil subtitusi pada masalah 

target. . Subjek S3 dan subjek S4 memiliki sedikit bayangan bahwa 

integral yang diperolehnya merupakan persamaan yang mirip dengan 

masalah sumber sebelumnya. Karena kedua subjek mengingat 

masalah sumber yang telah dikerjakan sebelumnya. Menurut Gust dkk 

(2001) mengatakan bahwa mahasiswa akan mengidentifikasi masalah 

sumber untuk dikaitkan dengan masalah target. Lebih lanjut, Gagne 

(1985) mengatakan pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan di 

LTM dapat mempengaruhi perception seseorang terhadap stimulus yang 

diberikan. 

Pengetahuan dan pengalaman yang pernah diperoleh dan 

tersimpan di LTM, dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. 
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Perception seseorang tergantung seberapa banyak orang tersebut telah 

mempelajari stimulus tersebut hasil belajar sebelumnya. Subjek S3 dan 

subjek S4 memiliki bayangan masalah target dibentuk seperti masalah 

sumber sebelumnya. Hal ini disebabkan  kedua subjek tersebut 

mengingat masalah sumber yang telah diselesaikan sebelumnya. 

Subjek S3 dan subjek S4 retrieval konsep-konsep yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target dari LTM setelah 

melakukan perception, kemudian merealisasikannya dengan 

menerapkan pada STM subjek S3 dan subjek S4. Menurut Gurbin 

(2015) STM menggabungkan informasi baru dari lingkungan dengan 

hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya yang tersimpan di LTM dalam 

menyelesaikan masalah dan apa yang dipikirkan seseorang dan secara 

sadar untuk menyimpannya di STM. Saat terjadinya proses kognitif, 

mahasiswa sering mengalami kesalahan. Mahasiswa retrieval informasi 

yang dibutuhkan dengan menuliskan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan berusaha mengaitkan dengan informasi yang diterimanya. 

Wijaya, dkk (2014), saat menyelesaikan masalah mahasiswa akan 

menghubungkan situasi-situasi pada masalah dengan pengetahuan 

maupun pengalaman yang dimiliki mahasiswa sebelumnya. Ada proses 

mengingat yang dilakukan mahasiswa terhadap berbagai materi dan 

soal-soal yang pernah dipelajari dan mencocokkannya dengan masalah 

yang sedang dihadapi. 

Subjek S3 dan subjek S4 melakukan retrieval terhadap konsep 

integral tak tentu dari √ .  Untuk menyelesaikan integral yang diperoleh 

pada masalah target, kedua subjek menggunakan konsep integral tak 

tentu dari √ . Hal ini berarti ada hubungan antara masalah sumber dan 

masalah target yang sedang dihadapai. Senada dengan Gentner (1983), 

Gentenr (2002), Gust, dkk (2001) menemukan bahwa adanya hubungan 
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yang selaras antara masalah sumber dan masalah target dengan 

mengidentifikasi bagian-bagian dari domain yang relevan. Subjek S3 

dan subjek S4  melakukan identifikasi bagian dominan yang relevan  

dalam hubungan analogi, melakukannya secara sistimatis, dan 

menggunakan langkah penyelesaian yang serupa. 

Proses applying, subjek S3 dan subjek S4 melakukan retrieval 

terhadap penyelesaian integral tak tentu dari √  seperti yang dilakukan 

pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S3 dan subjek S4 

melakukan retrieval untuk menentukan integral tak tentu dari √  

dengan menggunakan rumus integral sehingga diperoleh 
 

 
  √ . 

Subjek S3 dan subjek S4 mengetahui cara menyelesaian integral tak 

tentu yang diperoleh pada masalah target dengan menggunakan cara 

yang serupa pada penyelesaian masalah sumber sebelumnya. Gentner 

(2002) mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi mapping 

yaitu relevansi, sistimatis, dan adaptasi.  

Proses verifying, subjek S3 dan subjek S4 memperoleh hasil 

jawaban dari penyelesaian integral tak tentu pada masalah target. Kedua 

subjek sangat memahami solusi yang harus diperoleh dari masalah yang 

dihadapi. Subjek S3  dan subjek S4 melakukan rehearsal  terhadap  

jawaban yang diperoleh berdasarkan pertanyaan dari masalah sumber. 

Menurut Santrock (2007) rehearsal terhadap informasi secara sadar 

untuk meningkatkan lamanya informasi. Namun kedua subjek tidak 

dapat menentukan dengan tepat jawaban dari masalah target tersebut. 

Proses menghubungkan antara masalah target dengan masalah 

sumber telah dilakukan subjek  dan memahami bahwa proses 

penyelesaian masalah target memiliki kesamaan dengan masalah 

sumber. Kedua subjek dapat melakukan operasi hitung dalam 
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menentukan solusi integral tak tentu pada masalah target. Mahasiswa 

menyimpan ulang di LTM atas informasi yang dimilikinya setelah 

proses di STM, baik infromasi yang baru didapat atau informasi yang 

diperoleh dari hasil pemanggilan kembali yang disebut encoding (Solso, 

dkk, 2008). Gurbin (2015) encoding merupakan melakukan 

penggabungan informasi baru ke dalam memori yang ada. Artinya 

mahasiswa dapat melakukan encoding jika mahasiswa dapat 

menjelaskan jawaban yang mereka peroleh. Walaupun hasil jawaban 

dari masalah target tidak benar, proses penyelesaian masalah tetap 

tersimpan di memori jangka panjangnya. 

Hasil penyelesaian yang diperoleh subjek S3 dan S4 dalam 

menyelesaikan masalah target adalah benar. Kedua subjek melakukan 

representation, structuring, mapping, applying, dan verifying dengan 

benar. Kedua subjek terlihat berpikir analogi dalam menyelesaikan 

antara masalah sumber dengan masalah target tergambar saat proses 

wawancara. Artinya kedua subjek sebenar melakukan berpikir analogi, 

tapi mereka menyadari saat dilakukan wawancara. 

 

C. Proses Berpikir Analogi Indirect dalam Penyelesaian Masalah 

Analogi Indirect  dengan Kemampuan Tinggi 

Mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah dalam 

menyelesaikan masalah indirect adalah subjek S5 dan subjek S6.  

Subjek S5 dan Subjek S6 diberikan masalah sumber terlebih dahulu 

sebelum diberikan masalah target dalam menyelesaikan masalah sumber 

terkait integral tak tentu. Masalah integral tak tentu antara masalah 

sumber dengan masalah target tidak sama dimana masalah target 

merupakan modifikasi dari masalah sumber. Dalam menyelesaikan 

masalah sumber, subjek S5 dan subjek S6 memulai dengan memahami 
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dan mengidentifikasi masalah sumber. Pada saat membaca masalah 

sumber, kedua subjek memahami masalah dengan benar. Subjek S5 dan 

subjek S6 langsung mengetahui bahwa masalah tersebut untuk 

menentukan nilai integral tak tentu dari √ . Subjek S5 dan subjek S6 

mulai dengan mengubah menjadi √  menjadi  
 

 . Rumus integral 

digunakan oleh subjek S5 dan subjek S6 dalam menentukan nilai 

integral tak tentu. Subjek S5 dan Subyke S6 memperoleh nilai integral 

tak tentu dari integral √  adalah 
 

 
  √ . 

Selanjutnya subjek menyelesaikan masalah target. Proses 

representation dan sturcturing, subjek S5 dan Subjek S6 menerima 

informasi dengan membaca masalah target yang diberikan, kemudian 

informasi tersebut masuk ke dalam sensory register. Menurut Slavin 

(2008), komponen pertama sistem daya ingat yang ditemui informasi 

yang sedang masuk adalah rekaman indera. Mahasiswa melakukan 

aktivitas membaca dengan menggunakan indera penglihatannya untuk 

merekam informasi yang dilihatnya. Informasi yang dikumpulkan 

berdasarkan dari hasil mengidentifikasi masalah menentukan integral 

tak tentu yang telah dimodifikasi. 

Saat informasi masuk ke sensory register, proses attention terjadi 

pada subjek S5 dan subjek S6. Solso, dkk, (2008) menyatakan bahwa 

dengan adanya pemusatan pikiran dalam membaca soal (masalah target) 

secara teliti dan cermat menunjukkan kedua mahasiswa memberi 

attention  terhadap informasi yang diperoleh sehingga dapat dipahami 

dan diingat. Dengan adanya attention subjek S5 dan subjek S6 mampu 

mengidentifikasi masalah target yang diberikan, sehingga mengetahui 

informasi apa yang diketahui dan informasi apa yang ditanyakan. Prinz 

dalam Gurbin (2015) mengatakan bahwa attention melibatkan 
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pemilihan beberapa informasi untuk diproses lebih lanjut. Informasi 

yang baru perlu memiliki beberapa makna bagi mahasiswa, informasi 

tidak akan bertahan jika tidak bermakna bagi mahasiswa tersebut. 

Menurut Prinz dalam Gurbin (2015), memberi attention terhadap 

infromasi baru maka informasi tersebut mungkin dapat terhubung 

dengan pengetahuan yang sudah ada. Menurut Gagne (1985), 

kemampuan individu dalam mengidentifikasi masalah yang diberikan 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan dari individu tersebut. 

Subjek S5 dan subjek S6 mampu mengidentifikasi masalah target yang 

diberikan dengan menyebutkan informasi-informasi yang ada pada 

masalah tersebut, serta dapat memanfaatkan informasi-informasi yang 

dimiliki untuk menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah. 

Subjek S5 dan subjek S6 dapat menuliskan informasi-informasi pada 

masalah target seperti memisalkan       , melakukan 

pendiferensial dari persamaan   terhadap   diperoleh    
  

  
.  

Subjek S5 dan subjek S6 mempunyai perception dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan setelah mengidentifikasi 

informasi yang diketahui dari masalah target. Perception subjek S5 dan 

subjek S6 dalam menyelesaikan masalah target dengan cara subtitusi. 

Kemudian subjek S5 dan subjek S6 merealisasikan perception tersebut 

di short term memory (STM). Langkah pertama pada saat 

merealisasikan perception di STM, subjek S5 dan subjek S6 melakukan 

rehearsal dengan menuliskan kembali informasi yang sudah diberikan 

pada masalah target. Selain itu, subjek S5 dan subjek S6 juga 

melakukan retrieval (memanggil kembali) pengetahuan tentang rumus 

volume balok di long term memory (LTM). Subjek S5 dan subjek S6 

mensubtitusikan memisalkan       , melakukan pendiferensial 
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dari persamaan   terhadap   diperoleh    
  

  
 pada masalah target 

sehingga diperoleh integral dari  
 

 . 

Subjek S5 dan subjek S6 memberikan perception terhadap 

integral yang diperoleh yang merupakan hasil subtitusi pada masalah 

target. Subjek S5 dan subjek S6 memiliki bayangan bahwa integral 

yang diperolehnya merupakan persamaan yang mirip dengan 

masalah sumber sebelumnya. Karena kedua subjek mengingat 

masalah sumber yang telah dikerjakan sebelumnya. Menurut Gust dkk 

(2001) mengatakan bahwa mahasiswa akan mengidentifikasi masalah 

sumber untuk dikaitkan dengan masalah target. Lebih lanjut, Gagne 

(1985) mengatakan pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan di 

LTM dapat mempengaruhi perception seseorang terhadap stimulus yang 

diberikan. 

Pengetahuan dan pengalaman yang pernah diperoleh dan 

tersimpan di LTM, dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. 

Perception seseorang tergantung seberapa banyak orang tersebut telah 

mempelajari stimulus tersebut hasil belajar sebelumnya. Subjek S5 dan 

subjek S6 memiliki bayangan masalah target dibentuk seperti masalah 

sumber sebelumnya. Hal ini disebabkan  kedua subjek tersebut 

mengingat masalah sumber yang telah diselesaikan sebelumnya. 

Subjek S5 dan subjek S6 retrieval konsep-konsep yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah target dari LTM setelah 

melakukan perception, kemudian merealisasikannya dengan 

menerapkan pada STM subjek S5 dan subjek S6. Menurut Gurbin 

(2015) STM menggabungkan informasi baru dari lingkungan dengan 

hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya yang tersimpan di LTM dalam 

menyelesaikan masalah dan apa yang dipikirkan seseorang dan secara 
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sadar untuk menyimpannya di STM. Saat terjadinya proses kognitif, 

mahasiswa sering mengalami kesalahan. Mahasiswa retrieval informasi 

yang dibutuhkan dengan menuliskan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan berusaha mengaitkan dengan informasi yang diterimanya. 

Wijaya, dkk (2014), saat menyelesaikan masalah mahasiswa akan 

menghubungkan situasi-situasi pada masalah dengan pengetahuan 

maupun pengalaman yang dimiliki mahasiswa sebelumnya. Ada proses 

mengingat yang dilakukan mahasiswa terhadap berbagai materi dan 

soal-soal yang pernah dipelajari dan mencocokkannya dengan masalah 

yang sedang dihadapi. 

Subjek S5 dan subjek S6 melakukan retrieval terhadap konsep 

integral tak tentu dari √ .  Untuk menyelesaikan integral yang diperoleh 

pada masalah target, kedua subjek menggunakan konsep integral tak 

tentu dari √ . Hal ini berarti ada hubungan antara masalah sumber dan 

masalah target yang sedang dihadapai. Senada dengan Gentner (1983), 

Gentenr (2002), Gust, dkk (2001) menemukan bahwa adanya hubungan 

yang selaras antara masalah sumber dan masalah target dengan 

mengidentifikasi bagian-bagian dari domain yang relevan. Subjek S5 

dan subjek S6  melakukan identifikasi bagian dominan yang relevan  

dalam hubungan analogi, melakukannya secara sistimatis, dan 

menggunakan langkah penyelesaian yang serupa. 

Proses applying, subjek S5 dan subjek S6 melakukan retrieval 

terhadap penyelesaian integral tak tentu dari √  seperti yang dilakukan 

pada masalah sumber. Langkah selanjutnya, subjek S5 dan subjek S6 

melakukan retrieval untuk menentukan integral tak tentu dari √  

dengan menggunakan rumus integral sehingga diperoleh 
 

 
  √ . 

Subjek S5 dan subjek S6 mengetahui cara menyelesaian integral tak 
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tentu yang diperoleh pada masalah target dengan menggunakan cara 

yang serupa pada penyelesaian masalah sumber sebelumnya. Gentner 

(2002) mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi mapping 

yaitu relevansi, sistimatis, dan adaptasi.  

Proses verifying, subjek S5 dan subjek S6 memperoleh hasil 

jawaban dari penyelesaian integral tak tentu pada masalah target. Kedua 

subjek sangat memahami solusi yang harus diperoleh dari masalah yang 

dihadapi. Subjek S5  dan subjek S6 melakukan rehearsal  terhadap  

jawaban yang diperoleh berdasarkan pertanyaan dari masalah sumber. 

Menurut Santrock (2007) rehearsal terhadap informasi secara sadar 

untuk meningkatkan lamanya informasi. Namun kedua subjek tidak 

dapat menentukan dengan tepat jawaban dari masalah target tersebut. 

Proses menghubungkan antara masalah target dengan masalah 

sumber telah dilakukan subjek  dan memahami bahwa proses 

penyelesaian masalah target memiliki kesamaan dengan masalah 

sumber. Kedua subjek dapat melakukan operasi hitung dalam 

menentukan solusi integral tak tentu pada masalah target. Mahasiswa 

menyimpan ulang di LTM atas informasi yang dimilikinya setelah 

proses di STM, baik infromasi yang baru didapat atau informasi yang 

diperoleh dari hasil pemanggilan kembali yang disebut encoding (Solso, 

dkk, 2008). Gurbin (2015) encoding merupakan melakukan 

penggabungan informasi baru ke dalam memori yang ada. Artinya 

mahasiswa dapat melakukan encoding jika mahasiswa dapat 

menjelaskan jawaban yang mereka peroleh. Walaupun hasil jawaban 

dari masalah target tidak benar, proses penyelesaian masalah tetap 

tersimpan di memori jangka panjangnya. 

Hasil penyelesaian yang diperoleh subjek S5 dan S6 dalam 

menyelesaikan masalah target adalah benar. Kedua subjek melakukan 
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representation, structuring, mapping, applying, dan verifying dengan 

benar. Kedua subjek berpikir analogi dalam menyelesaikan antara 

masalah sumber dengan masalah target. Subjek S5 dan subjek S6 

berpikir analogi tergambar saat proses penyelesaian masalah target. 

Artinya kedua subjek berpikir analogi dalam menyelesaikan masalah 

target dengan prosedur penyelesaian masalah sumber. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 

kesimpilan berikut: Hasil penelitian diperoleh mahasiswa yang memiliki 

kemampuan rendah mampu menyelesaikan masalah analogi indirect 

dengan melalui tahapan berpikir analogi indirect tanpa ada proses 

pemetaan antara masalah target ke masalah sumber, mahasiswa yang 

memiliki kemampuan sedang mampu menyelesaikan masalah analogi 

indirect dengan melalui tahapan berpikir analogi indirect dengan ada 

proses pemetaan antara masalah target ke masalah sumber yang kurang 

jelas, mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi mampu 

menyelesaikan masalah analogi indirect dengan melalui tahapan 

berpikir analogi indirect dengan ada proses pemetaan antara masalah 

target ke masalah sumber yang jelas 

 

B. Saran-Saran 

1. Penelitian ini tidak membedakan gaya belajar mahasiswa, 

disarankan penelitian lanjutan terkait dengan proses berpikir analogi 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah analogi indirect yang 

berdasarkan gaya belajar mahasiswa. 

2. Materi matematika yang memiliki hubungan langsung maupun tidak 

langsung dalam konsep maupun prosedural perlu memberikan 

penekanan pada konsep maupun prosedural materi awal.  

3. Menjadi langkah awal untuk meneliti tentang klasifikasi berpikir 

analogi pada kurikulum Program Studi Tadris Matematika. 
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Lampiran 1. Data Nilai Matakuliah Persamaan Diferensial Mahasiswa 

Program Studi Matematika Semester V Tahun Akademik 

2020/2021 

No NIM Nama Mahasiswa Nilai  Kategori 

1 190103070 Laelatummardiyah 23.84 Rendah 

2 190103091 Baiq Wiratni Wulan 46.24 Rendah 

3 190103076 Nurul Febriandini 41.79 Rendah 

4 190103083 Rohyal Aini 46.49 Rendah 

5 190103089 Hidayatul Lisna 45.99 Rendah 

6 190103021 Astuti 0 Rendah 

7 190103024 Elisa Noviani 22.99 Rendah 

8 190103040 Irham Ajidi 19.59 Rendah 

9 190103052 Suraya 34.24 Rendah 

10 190103060 Bayu Juliantha Syahputra 38.29 Rendah 

11 190103095 Rauf Prakon S Wongso 45.49 Rendah 

12 190103073 Hildayanti Idrus 43.99 Rendah 

13 190103069 Indah Windary 18.99 Rendah 

14 190103063 Maetik 24.14 Rendah 

15 190103027 Hena Rahmayanti 23.79 Rendah 

16 190103042 Abdul Wahid Rizal Fadli 19.79 Rendah 

17 190103043 Lalu Rachmat Alfath Cahyadi 12.99 Rendah 

18 190103048 Isvi Takaida 25.69 Rendah 

19 190103085 Kurniawati 7.99 Rendah 

20 190103086 Wahyu Hidayani 43.19 Rendah 

No NIM Nama Mahasiswa Nilai  Kategori 

1 190103054 Maria Ulfa 42.59 Sedang 

2 190103036 Mazruatun Nisfiyati 34.94 Sedang 
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3 190103006 M. Ali Gufran 44.14 Sedang 

4 190103014 Moh. Fahrurrozi 49.49 Sedang 

5 190103016 Denis Urpani 58.94 Sedang 

6 190103081 Mahdina 60.44 Sedang 

7 190103082 Rahmatussakirin 62.19 Sedang 

8 190103087 Baiq Nuning Deswita Asih 59.04 Sedang 

9 190103088 Hairunisah 58.19 Sedang 

10 190103092 Siti Sulaeha 62.84 Sedang 

11 190103093 Sri Wahyuni Aulia 60.79 Sedang 

12 190103097 Zuriatullaila 61.99 Sedang 

13 190103084 Imelda Febrianti 61.99 Sedang 

14 190103056 Siti Aisyah 49.54 Sedang 

15 190103059 Sri Widiani 43.74 Sedang 

16 190103061 Nita Apriali 40.39 Sedang 

17 190103062 Diana Selfi Widiana 52.44 Sedang 

18 190103064 Nurlailah 47.39 Sedang 

19 190103065 Baiq Annisa Firdaus 46.24 Sedang 

20 190103071 Habibatul Kholilia 46.39 Sedang 

21 190103039 Hulia Fitriani 29.44 Sedang 

22 190103041 Epi Pitayani 27.19 Sedang 

23 190103047 Dwi Agustina 30.24 Sedang 

24 190103050 Lutfiyatul Hannan 45.59 Sedang 

25 190103051 Kikin Saradela 41.19 Sedang 

26 190103007 Nurdiani Azzahrah 48.99 Sedang 

27 190103008 Muhammad Faujil Iman 48.04 Sedang 

28 190103010 Ismi Asmawati 60.64 Sedang 

29 190103028 Intan Nuraini 26.39 Sedang 

30 190103035 Hilda Hirmaliza Hertin 33.94 Sedang 

31 190103005 Nurul Hikmah 43.84 Sedang 
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32 190103026 Sukmawati 33.34 Sedang 

33 190103012 Nunung Kurniati 47.74 Sedang 

34 190103031 Husnawati Agustina 34.04 Sedang 

35 190103033 Andrean 26.59 Sedang 

36 190103034 Asri Ani 29.39 Sedang 

37 190103037 Jumaini 27.99 Sedang 

38 190103038 Shania Sofa Rizka 28.89 Sedang 

39 190103044 Husrawati Zayana 30.29 Sedang 

No NIM Nama Mahasiswa Nilai  Kategori 

1 190103013 
Baiq Nuraini Astuti Ayu 

Ningsih 
62.69 Tinggi 

2 190103074 Syifa Iyah 64.74 Tinggi 

3 190103079 Nur Insani 63.64 Tinggi 

4 190103094 Salsabila Khairunnisa 66.84 Tinggi 

5 190103045 Ahmad Sahabudin 38.59 Tinggi 

6 190103067 Muhammad Saifudin 73.14 Tinggi 

7 190103096 Sulastri Mega Rosalina 73.29 Tinggi 

8 190103090 Hikmatul Gustiana 75.99 Tinggi 

9 190103072 Nil Aufa 59.54 Tinggi 

10 190103055 Wardatul Husnannisa 54.69 Tinggi 

11 190103058 Fadia Umar Wahab 62.54 Tinggi 

12 190103029 Misratun Maiti 74.79 Tinggi 

13 190103030 Himni Ruhmayanti 47.54 Tinggi 

14 190103022 Rahmawati 70.94 Tinggi 

15 190103077 Rakim Mansurah 77.34 Tinggi 

16 190103066 Risma Maulidina 69.49 Tinggi 

17 190103020 Eli Hidmayatul Aini 80.94 Tinggi 

18 190103023 Dizan Apriadi Rizki 60.94 Tinggi 
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19 190103032 Yulia Emelda Putri 45.04 Tinggi 

20 190103018 Rusnianti 60.94 Tinggi 

21 190103053 Zinnuraini 62.19 Tinggi 

22 190103009 Mia Seprilia Putri 61.94 Tinggi 
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Lampiran 2. Data Nilai Matakuliah Kalkulus Integral Mahasiswa 

Program Studi Matematika Semester III Tahun Akademik 

2020/2021 

No NIM Nama Mahasiswa Nilai  Kategori 

1 200103002 SYAMSUL HIDAYAT 54 Rendah 

2 200103003 ROH SUSILAWATI 47 Rendah 

3 200103005 SIAMI NOVIANA 65 Rendah 

4 200103008 AHMAD MIFTAH 56 Rendah 

5 200103016 QONITAH 64 Rendah 

6 200103025 AYUNDA NESA PRATITA 40 Rendah 

7 200103026 LINITA SULISTINA 60 Rendah 

8 200103028 KHAIRUNNISA 49 Rendah 

9 200103037 SRY WAHYUNI 62 Rendah 

10 200103046 AZNIL ALI 54 Rendah 

11 200103048 HUSNUL HOTIMAH 61 Rendah 

12 200103056 SITI MUBDI'AH 58 Rendah 

13 200103072 SITI HILMIYAH 63 Rendah 

14 200103075 SETIAWAN DWI CAHYO  58 Rendah 

15 200103085 SATRIAWAN 64 Rendah 

16 200103001 SATILA SUFITA ZANDY 79 Sedang 

17 200103004 LUTFI MUBAROK 76 Sedang 

18 200103006 DINI SAPITRI NUR APIKA 68 Sedang 

19 200103009 LAILA AYU PUTRI 78 Sedang 

20 200103010 HILMIATUN 72 Sedang 

21 200103011 MUH PAESAL PASRI 69 Sedang 

22 200103012 SHIELDA SYAKINA 67 Sedang 

23 200103014 MUDRIKAH 76 Sedang 

24 200103017 NADIA EKASWATI 80 Sedang 

25 200103019 HILVINA WINI LESTARI 79 Sedang 



150 
 

26 200103022 NUR SANDRINI 72 Sedang 

27 200103023 LAILA MARDIA SAFITA 76 Sedang 

28 200103027 
BAIQ LUKITA RAUHUL 

MARDATILLAH 
73 Sedang 

29 200103029 ELIN NURMAYANTI 69 Sedang 

30 200103031 AMALIA RAHMATIN 69 Sedang 

31 200103032 SARI WAHYU NINGSIH 69 Sedang 

32 200103033 FITRAHTUL AQIDAH 79 Sedang 

33 200103034 HANI YUPITA SALWA 77 Sedang 

34 200103035 ATIKASURI 68 Sedang 

35 200103036 NURUL HIDAYATI 72 Sedang 

36 200103038 BAIQ WINDI DISKA PUTRI 70 Sedang 

37 200103039 DERA LUSIANA DEWI 73 Sedang 

38 200103040 LARA RIA RISKANDINI 66 Sedang 

39 200103041 PUTRI NURFIRANI 69 Sedang 

40 200103043 FAWATIHUL FARIHAN 74 Sedang 

41 200103044 
MEGA APRILIANTI 

PRATIWI 
80 Sedang 

42 200103050 NURHAYATI 77 Sedang 

43 200103051 HANNA AFRIANA 77 Sedang 

44 200103052 LATIFATUL HAERI 77 Sedang 

45 200103053 KINTARI HERMAYANTI 78 Sedang 

46 200103054 NURFADILAH 79 Sedang 

47 200103057 SITI MAGFIRAH 73 Sedang 

48 200103058 
MUHAMAD ALUNG 

FAZIAN 
67 Sedang 

49 200103060 HASIM RAHMAN 68 Sedang 

50 200103062 AINUL YAKIN 68 Sedang 

51 200103064 SUCIYANI HIDAYAH 71 Sedang 

52 200103065 YULI YASMIN 77 Sedang 

53 200103066 WIYANA AS'ARI 79 Sedang 
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54 200103067 SITI HARDINA ALDIRA 70 Sedang 

55 200103068 DHEA DAVINA DIRGANTI 78 Sedang 

56 200103069 
ARBA DINRA 

MEIKANTARAI 
67 Sedang 

57 200103070 SALWA HIDAYATULLAILY 76 Sedang 

58 200103071 SITI NUR TOHAERAH 77 Sedang 

59 200103073 
QISTY SURYASAUMI 

AKMALA 
72 Sedang 

60 200103074 BAIQ. ALMA ROHVIANA 71 Sedang 

61 200103076 YEK FAKHRIYAN ZIDNI 69 Sedang 

62 200103077 RIAN MUSHOLLIN 73 Sedang 

63 200103078 NURHAFIZAH 68 Sedang 

64 200103079 HUSNUL BUAIRI 67 Sedang 

65 200103080 DWI RIZKI MUHARANI 80 Sedang 

66 200103081 AHMAD MIZWAR 80 Sedang 

67 200103083 ERINA LISTIANI 74 Sedang 

68 200103084 RABIATUL ADAWIAH 72 Sedang 

69 200103086 
HIKMAH ADINIA PUTRI 

ZAID BAY 
80 Sedang 

70 200103007 
MUHAMMAD HIZBUL 

WATHONI 
81 Tinggi 

71 200103013 HAERIAH 82 Tinggi 

72 200103015 SYAHRIL AKBAR 81 Tinggi 

73 200103018 SAHMIATI 82 Tinggi 

74 200103021 JIHAN KHARUNNISA 82 Tinggi 

75 200103024 M. IKSAN 82 Tinggi 

76 200103030 PIZATUL ISLAMIYAH 81 Tinggi 

77 200103042 WILA MARDINI 84 Tinggi 

78 200103045 MUTTAQIAH 83 Tinggi 

79 200103047 AAN SULASTINI 83 Tinggi 

80 200103049 ERINA SALSABILA ASHRI 81 Tinggi 
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81 200103055 MAHDARO FINETRI 81 Tinggi 

82 200103059 MUHAMAD AMIN 81 Tinggi 

83 200103061 WINDI AD LASTRI 84 Tinggi 

84 200103063 ELMAWATI 81 Tinggi 

85 200103082 AIDA FARHIYATI 83 Tinggi 
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Lampiran 3. Data Hasil Jawaban Masalah Integral Mahasiswa Program 

Studi Matematika Semester V Tahun Akademik 

2020/2021 

No NIM Nama Mahasiswa Kategori Soal 1 
Soal 

2 

1 190103070 Laelatummardiyah Rendah Benar Salah 

2 190103091 Baiq Wiratni Wulan Rendah Benar Salah 

3 190103076 Nurul Febriandini Rendah Benar Salah 

4 190103083 Rohyal Aini Rendah Salah Salah 

5 190103089 Hidayatul Lisna Rendah Salah Salah 

6 190103021 Astuti Rendah Salah Salah 

7 190103024 Elisa Noviani Rendah Benar Benar 

8 190103040 Irham Ajidi Rendah Benar Benar 

9 190103052 Suraya Rendah Benar Benar 

10 190103060 
Bayu Juliantha 

Syahputra 
Rendah Benar Benar 

11 190103095 Rauf Prakon S Wongso Rendah Benar Benar 

12 190103073 Hildayanti Idrus Rendah Benar Benar 

13 190103069 Indah Windary Rendah Benar Benar 

14 190103063 Maetik Rendah Salah Benar 

15 190103027 Hena Rahmayanti Rendah   

16 190103042 
Abdul Wahid Rizal 

Fadli 
Rendah 

  

17 190103043 
Lalu Rachmat Alfath 

Cahyadi 
Rendah 

  

18 190103048 Isvi Takaida Rendah   

19 190103085 Kurniawati Rendah   

20 190103086 Wahyu Hidayani Rendah   

No NIM Nama Mahasiswa Kategori Soal 1 Soal 
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2 

1 190103054 Maria Ulfa Sedang Benar Salah 

2 190103036 Mazruatun Nisfiyati Sedang Benar Salah 

3 190103006 M. Ali Gufran Sedang Benar Salah 

4 190103014 Moh. Fahrurrozi Sedang Benar Salah 

5 190103016 Denis Urpani Sedang Benar Salah 

6 190103081 Mahdina Sedang Benar Salah 

7 190103082 Rahmatussakirin Sedang Benar Salah 

8 190103087 
Baiq Nuning Deswita 

Asih 
Sedang Benar Salah 

9 190103088 Hairunisah Sedang Salah Salah 

10 190103092 Siti Sulaeha Sedang Benar Benar 

11 190103093 Sri Wahyuni Aulia Sedang Benar Benar 

12 190103097 Zuriatullaila Sedang Benar Benar 

13 190103084 Imelda Febrianti Sedang Benar Benar 

14 190103056 Siti Aisyah Sedang Benar Benar 

15 190103059 Sri Widiani Sedang Benar Benar 

16 190103061 Nita Apriali Sedang Benar Benar 

17 190103062 Diana Selfi Widiana Sedang Benar Benar 

18 190103064 Nurlailah Sedang Benar Benar 

19 190103065 Baiq Annisa Firdaus Sedang Benar Benar 

20 190103071 Habibatul Kholilia Sedang Benar Benar 

21 190103039 Hulia Fitriani Sedang Benar Benar 

22 190103041 Epi Pitayani Sedang Benar Benar 

23 190103047 Dwi Agustina Sedang 
Benar 
- 

Benar 
- 

24 190103050 Lutfiyatul Hannan Sedang Benar Benar 

25 190103051 Kikin Saradela Sedang Benar Benar 

26 190103007 Nurdiani Azzahrah Sedang Benar Benar 
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27 190103008 Muhammad Faujil Iman Sedang Benar Benar 

28 190103010 Ismi Asmawati Sedang Benar Benar 

29 190103028 Intan Nuraini Sedang Benar Benar 

30 190103035 Hilda Hirmaliza Hertin Sedang Benar Benar 

31 190103005 Nurul Hikmah Sedang Salah Benar 

32 190103026 Sukmawati Sedang Salah Benar 

33 190103034 Asri Ani Sedang Benar Benar 

34 190103031 Husnawati Agustina Sedang   

35 190103033 Andrean Sedang   

36 190103012 Nunung Kurniati Sedang   

37 190103037 Jumaini Sedang   

38 190103038 Shania Sofa Rizka Sedang   

39 190103044 Husrawati Zayana Sedang   

No NIM Nama Mahasiswa Kategori Soal 1 
Soal 

2 

1 190103013 
Baiq Nuraini Astuti Ayu 

Ningsih 
Tinggi Benar Salah 

2 190103074 Syifa Iyah Tinggi Benar Salah 

3 190103079 Nur Insani Tinggi Benar Salah 

4 190103094 Salsabila Khairunnisa Tinggi Benar Salah 

5 190103045 Ahmad Sahabudin Tinggi Salah Salah 

6 190103067 Muhammad Saifudin Tinggi Benar Salah 

7 190103096 Sulastri Mega Rosalina Tinggi Benar Benar 

8 190103090 Hikmatul Gustiana Tinggi Benar Benar 

9 190103072 Nil Aufa Tinggi Benar Benar 

10 190103055 Wardatul Husnannisa Tinggi Benar Benar 

11 190103058 Fadia Umar Wahab Tinggi Benar Benar 

12 190103029 Misratun Maiti Tinggi Benar Benar 

13 190103030 Himni Ruhmayanti Tinggi Benar Benar 
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14 190103022 Rahmawati Tinggi Benar Benar 

15 190103077 Rakim Mansurah Tinggi Salah Benar 

16 190103066 Risma Maulidina Tinggi Benar Benar 

17 190103020 Eli Hidmayatul Aini Tinggi Salah Benar 

18 190103023 Dizan Apriadi Rizki Tinggi Benar Benar 

19 190103032 Yulia Emelda Putri Tinggi Salah Benar 

20 190103018 Rusnianti Tinggi   

21 190103053 Zinnuraini Tinggi   

22 190103009 Mia Seprilia Putri Tinggi   

 

Catatan: 

Mahasiswa yang diberikan warna kuning dijadikan sebagai sampel 

untuk memaparkan data hasil penelitian. 
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Lampiran 4. Data Hasil Jawaban Masalah Integral Mahasiswa Program 

Studi Matematika Semester III Tahun Akademik 

2020/2021 

No NIM Nama Mahasiswa Kategori 
Soal 

1 

Soal 2 

1 200103002 SYAMSUL HIDAYAT Rendah   

2 200103003 ROH SUSILAWATI Rendah Benar Benar 

3 200103005 SIAMI NOVIANA Rendah Salah Salah 

4 200103008 AHMAD MIFTAH Rendah Benar Benar 

5 200103016 QONITAH Rendah Benar Benar 

6 200103025 
AYUNDA NESA 

PRATITA 
Rendah   

7 200103026 LINITA SULISTINA Rendah Benar Benar 

8 200103028 KHAIRUNNISA Rendah Salah Salah 

9 200103037 SRY WAHYUNI Rendah Benar Benar 

10 200103046 AZNIL ALI Rendah   

11 200103048 HUSNUL HOTIMAH Rendah   

12 200103056 SITI MUBDI'AH Rendah Benar Benar 

13 200103072 SITI HILMIYAH Rendah Benar Benar 

14 200103075 
SETIAWAN DWI 

CAHYO  
Rendah   

15 200103085 SATRIAWAN Rendah Benar Benar 

 

16 200103001 
SATILA SUFITA 

ZANDY 
Sedang Benar Benar 

17 200103004 LUTFI MUBAROK Sedang Benar Benar 

18 200103006 
DINI SAPITRI NUR 

APIKA 
Sedang Benar Benar 

19 200103009 LAILA AYU PUTRI Sedang Salah Benar 

20 200103010 HILMIATUN Sedang Benar Benar 

21 200103011 MUH PAESAL PASRI Sedang Benar Benar 
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22 200103012 SHIELDA SYAKINA Sedang Benar Benar 

23 200103014 MUDRIKAH Sedang Benar Salah 

24 200103017 NADIA EKASWATI Sedang Benar Benar 

25 200103019 
HILVINA WINI 

LESTARI 
Sedang Benar Benar 

26 200103022 NUR SANDRINI Sedang Benar Benar 

27 200103023 
LAILA MARDIA 

SAFITA 
Sedang   

28 200103027 
BAIQ LUKITA 

RAUHUL M. 
Sedang Benar Benar 

29 200103029 ELIN NURMAYANTI Sedang Benar Benar 

30 200103031 AMALIA RAHMATIN Sedang Benar Benar 

31 200103032 
SARI WAHYU 

NINGSIH 
Sedang Salah Salah 

32 200103033 FITRAHTUL AQIDAH Sedang Salah Benar 

33 200103034 
HANI YUPITA 

SALWA 
Sedang Benar Benar 

34 200103035 ATIKASURI Sedang Benar Benar 

35 200103036 NURUL HIDAYATI Sedang Salah Salah 

36 200103038 
BAIQ WINDI DISKA 

PUTRI 
Sedang Benar Benar 

37 200103039 
DERA LUSIANA 

DEWI 
Sedang Benar Benar 

38 200103040 
LARA RIA 

RISKANDINI 
Sedang Benar Salah 

39 200103041 PUTRI NURFIRANI Sedang Benar Benar 

40 200103043 
FAWATIHUL 

FARIHAN 
Sedang Benar Benar 

41 200103044 
MEGA APRILIANTI 

PRATIWI 
Sedang Benar Benar 

42 200103050 NURHAYATI Sedang Benar Salah 

43 200103051 HANNA AFRIANA Sedang Benar Benar 

44 200103052 LATIFATUL HAERI Sedang Benar Benar 
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45 200103053 
KINTARI 

HERMAYANTI 
Sedang Benar Benar 

46 200103054 NURFADILAH Sedang Benar Benar 

47 200103057 SITI MAGFIRAH Sedang Benar Benar 

48 200103058 
MUHAMAD ALUNG 

FAZIAN 
Sedang Benar Benar 

49 200103060 HASIM RAHMAN Sedang Benar Benar 

50 200103062 AINUL YAKIN Sedang Benar Benar 

51 200103064 SUCIYANI HIDAYAH Sedang Benar Benar 

52 200103065 YULI YASMIN Sedang Benar Benar 

53 200103066 WIYANA AS'ARI Sedang Benar Benar 

54 200103067 
SITI HARDINA 

ALDIRA 
Sedang Benar Benar 

55 200103068 
DHEA DAVINA 

DIRGANTI 
Sedang Salah Benar 

56 200103069 
ARBA DINRA 

MEIKANTARAI 
Sedang Benar Benar 

57 200103070 
SALWA 

HIDAYATULLAILY 
Sedang Benar Salah 

58 200103071 SITI NUR TOHAERAH Sedang Benar Benar 

59 200103073 
QISTY SURYASAUMI 

AKMALA 
Sedang Benar Benar 

60 200103074 
BAIQ. ALMA 

ROHVIANA 
Sedang Benar Benar 

61 200103076 
YEK FAKHRIYAN 

ZIDNI 
Sedang Benar Benar 

62 200103077 RIAN MUSHOLLIN Sedang Benar Benar 

63 200103078 NURHAFIZAH Sedang Benar Benar 

64 200103079 HUSNUL BUAIRI Sedang Benar Salah 

65 200103080 
DWI RIZKI 

MUHARANI 
Sedang Benar Salah 

66 200103081 AHMAD MIZWAR Sedang Benar Benar 

67 200103083 ERINA LISTIANI Sedang Benar Benar 
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68 200103084 
RABIATUL 

ADAWIAH 
Sedang Benar Benar 

69 200103086 
HIKMAH ADINIA 

PUTRI ZAID B. 
Sedang Benar Benar 

 

70 200103007 
MUHAMMAD 

HIZBUL WATHONI 
Tinggi Benar Benar 

71 200103013 HAERIAH Tinggi Salah Benar 

72 200103015 SYAHRIL AKBAR Tinggi Benar Benar 

73 200103018 SAHMIATI Tinggi Benar Benar 

74 200103021 JIHAN KHARUNNISA Tinggi Benar Benar 

75 200103024 M. IKSAN Tinggi   

76 200103030 PIZATUL ISLAMIYAH Tinggi   

77 200103042 WILA MARDINI Tinggi Benar Benar 

78 200103045 MUTTAQIAH Tinggi Benar Benar 

79 200103047 AAN SULASTINI Tinggi Benar Benar 

80 200103049 
ERINA SALSABILA 

ASHRI 
Tinggi Salah Benar 

81 200103055 MAHDARO FINETRI Tinggi   

82 200103059 MUHAMAD AMIN Tinggi Benar Benar 

83 200103061 WINDI AD LASTRI Tinggi Benar Benar 

84 200103063 ELMAWATI Tinggi Benar Benar 

85 200103082 AIDA FARHIYATI Tinggi Benar Benar 

 

Catatan: 

Mahasiswa yang diberikan warna kuning dijadikan sebagai sampel 

untuk memaparkan data hasil penelitian. 
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Lampiran 05. Data Think Aloud dan Wawancara dengan Subjek S1 

 

Soal  1 

Integral dari akar     …di sini integral dari pangkat ini kan  akar   

adalah   pangkat  
 

 
     … maka integral dari    pangkat  

 

 
  adalah  

 

 
…  

   pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi 

pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus   

….  

 

Wawancara soal 1 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S1: akan niki kan pangkat dari 
 

 
… kita ubah akar   menjadi   pangkat 

 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S1: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
  

P: selanjutnya apalagi 

S1: 2 per 3   akar   plus C 

 

Soal 2 

Kita misalkan   sama dengan   kuadrat plus 1…    nya menjadi    

maka    per    sama dengan   . Setelah itu kita ubah integral    akar 

  kuadrat ditambah 1    sama dengan integral    tetap… akar   
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kuadrat plus 1 diubah menjadi   kuadrat plus 1 pangkat ½   … integral 

  kuadrat plus 1 pangkat ½   ini kita ubah   pangkat ½ …    ini kita 

ubah menggunakan    per   .    sama    kita coret… bisa dicoret…. 

Jadinya integral   pangkat 
 

 
   . Integral…. Kita integral menjadi 

 

 
…     

pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi 

pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus  . 

kita kembali ke sini nilai   (  kuadrat plus 1)  nya adalah 2 per 3 (  

kuadrat plus 1) Pangkat 3 per 2 plus C 

 

Wawancara soal 2 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S1: karena ini integral parsial kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal.    nya kita gunakan yang ini    kuadrat 

ditambah 1  (      ).    nya sama dengan   .    per    

sama dengan   .  

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S1: kita ubah integral ini ( integral ∫   √       )   kuadrat 

ditambah 1 dengan u dan    diubah menjadi du per   . setelah itu 

integral… yang inikan sama kan bu……bisa kita coret    dengan 

   yang ini….jadinya integral akar  … yang masih ada kan  . 

integral   pangkat 1 per 2. Integral   pangkat 1 per 2   . 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 
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S1: Kita integralkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apalagi 

S1: 2 per 3    akar   plus C. terus kita masukan nilai        

sehingga menjadi  
 

 
(    )

 

   . 
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Lampiran 06. Jawaban Soal 1 dan Soal 2 Subjek S1 
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Lampiran 07. Data Think Aloud dan Wawancara dengan Subjek S2 

 

Soal  1 

Integral dari akar     …di sini integral dari pangkat ini kan  akar   

adalah   pangkat  
 

 
     … maka integral dari    pangkat  

 

 
  adalah  

 

 
…  

   pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi 

pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus   

…. Sama dengan 2 per 3…. Ini bisa kita sederhanakan pangkatnya 

menjadi   kali   pangkat  
 

 
  plus  …jadi hasilnya 2 per 3…   akar   

plus  . 

 

Wawancara soal 1 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S2: akan niki kan pangkat dari 
 

 
… kita ubah akar   menjadi   pangkat 

 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S2: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
  

P: selanjutnya apalagi 

S2: 2 per 3   akar   plus C 
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Soal 2 

Kita misalkan   sama dengan   kuadrat plus 1…    nya menjadi    

maka    per    sama dengan   . Setelah itu kita ubah integral    akar 

  kuadrat ditambah 1    sama dengan integral    tetap… akar   

kuadrat plus 1 diubah menjadi   kuadrat plus 1 pangkat ½   … integral 

  kuadrat plus 1 pangkat ½   ini kita ubah   pangkat ½ …    ini kita 

ubah menggunakan    per   .    sama    kita coret… bisa dicoret…. 

Jadinya integral   pangkat 
 

 
   . Integral…. Kita integral menjadi 

 

 
…     

pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi 

pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus  . 

hasilnya kita kembali ke sini nilai   (  kuadrat plus 1)  nya adalah 2 per 

3 (  kuadrat plus 1) Pangkat 3 per 2 plus C 

 

Wawancara soal 2 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S2: karena ini integral parsial kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal.    nya kita gunakan yang ini    kuadrat ditambah 

1  (      ).    nya sama dengan   .    per    sama dengan   .  

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S2: kita ubah integral ini ( integral ∫   √       )   kuadrat 

ditambah 1 dengan u dan    diubah menjadi du per   . setelah itu 

integral… yang inikan sama kan bu……bisa kita coret    dengan 
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   yang ini….jadinya integral akar  … yang masih ada kan  . 

integral   pangkat 1 per 2. Integral   pangkat 1 per 2   . 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S2: Kita integralkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apalagi 

S2: 2 per 3    akar   plus C. terus kita masukan nilai        

sehingga menjadi  
 

 
(    )

 

   . 
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Lampiran 08. Jawaban Soal 1 dan Soal 2 Subjek S2 
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Lampiran 09. Data Think Aloud dan Wawancara dengan Subjek S3 

 

Soal  1 

Integral dari akar     …di sini integral dari pangkat ini kan  akar   

adalah   pangkat  
 

 
     … maka integral dari    pangkat  

 

 
  adalah 1 per 

1 tambah  
 

 
 …   pangkat 1 tambah  

 

 
 plus  … jadinya  1 per 

 

 
…     

pangkat 3 per 2 plus   … kemudian 1 per 
 

 
 kita bisa ubah menjadi 

pecaha biasa.. kita kali menjadi    2 per 3…   pangkat  3 per 2 plus   

…. Sama dengan 2 per 3…. Ini bisa kita sederhanakan pangkatnya 

menjadi   kali   pangkat  
 

 
  plus  …jadi hasilnya 2 per 3…   akar   

plus  . 

 

Wawancara soal 1 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S3: akan niki kan pangkat dari 
 

 
… kita ubah akar   menjadi   pangkat 

 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S3: kita integralkan menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S3: kita sederhanakan 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1 menjadi 

1 per 3 per 2      pangkat 
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P: selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S3: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
  

P: selanjutnya apalagi 

S3: 2 per 3   akar   plus C 

. 

Soal 2 

Karena ini integral parsial maka kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal. Misalkan u saman dengan.. digunakan yang dalam 

akar,   sama dengan   kuadrat plus 1… du nya menjadi    maka    

per    sama dengan   . Setelah itu kita ubah integral    akar   kuadrat 

ditambah 1    sama dengan integral    tetap… integral akar   kuadrat 

plus 1 ini kita ubah akar  …    ini kita ubah menggunakan du per   . 

2x sama    kita coret… bisa dicoret…. Jadinya integral akar      

maka integral dari akar   ini…. Sama dengan integral   pangkat 
 

 
   . 

Integral…. Kita integral menajdi 1 per 1 plus 1 per 2     1 tambah 1 per 

2 plus C. jadinya 1 per 3 per 2   pangkat 3 per 2 plus C….sama dengan 

1 per 3 per 2 ini kita kali menjadi 2 per 3   pangkat 3 per 2 plus C. ini 

kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 3   dikali   pangkat 
 

 
 plus C. bisa 

kita rubah menjadi 2 per 3   dikali akar   plus C. hasilnya kita kembali 

ke sini nilai   (  kuadrat plus 1)  nya adalah 2 per 3 (  kuadrat plus 1) 

dikali (  kuadrat plus 1) pangkat 
 

 
 plus C 
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Wawancara soal 2 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S3: karena ini integral parsial kita subtitusikan terlebih dahulu 

menggunakan misal.    nya kita gunakan yang ini    kuadrat ditambah 

1  (      ).    nya sama dengan   .    per    sama dengan   .  

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S3: kita ubah integral ini ( integral ∫   √       )   kuadrat 

ditambah 1 dengan u dan    diubah menjadi du per   . setelah itu 

integral… yang inikan sama kan bu……bisa kita coret    dengan 

   yang ini….jadinya integral akar  … yang masih ada kan  . 

integral   pangkat 1 per 2. Integral   pangkat 1 per 2   . 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S3: sama kan seperti sebelumnya… kayak gini  

S3: kita integralkan menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S3: kita sederhanakan 1 per 
 

 
 tambah 1   pangkat 

 

 
 tambah 1 menjadi 

1 per 3 per 2      pangkat 
 

 
  

P: selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S3: ini kita kalikan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apalagi 

S3: 2 per 3    akar   plus C. terus kita masukan nilai        

sehingga menjadi  
 

 
(    )

 

   . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C. 
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Lampiran 10. Jawaban Soal 1 dan Soal 2 Subjek 3 
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Lampiran 11. Data Think Aloud dan Wawancara dengan Subjek S4 

 

Soal  1 

Ini kan integral dari akar     …nah untuk menghilangkan akarnya saya 

ubah menjadi integral    pangkat 1 per 2   …nah untuk rumus 

integral… turunan integral itu kan 1 per       pangkat    . Nah 

makanya di sini integralnya menjadi 1 per 1 tambah  
 

 
 …   pangkat  

 

 
  

tambah 1 plus   ama dengan  1 per 
 

 
…     pangkat 3 per 2 plus   … 

menjadi 1 per 
 

 
 .. saya menaikkan menjadi kali menjadi 2 per 3…   

pangkat  3 per 2 plus  …jadi hasilnya 2 per 3…   akar   plus  . 

 

Wawancara soal 1 

P: integral akar      ini, bagaimana anda menyelesaikannya?  

S4: men ubah akar   menjadi   pangkat  

P  : pangkat apa? 

S4: pangkat 
 

 
 

P : apa yang dipangkatkan? 

S4:   pangkat 
 

 
 

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 
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S4: saya mengintegral   pangkat 1 per 2 menjadi 1 per 
 

 
 plus 1   

pangkat 
 

 
 plus 1 ,  sesuai dengan rumus integral. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S4: saya jumlahkan sampai saya mendapatkan hasil menjadi 1 per 3 

per 2      pangkat 
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S4: 1 per 3 per 2 ini, saya naikkan menjadi 2 per 3   pangkat  
 

 
 plus C 

P: selanjutnya apalagi 

S4: karena menghasilkan   pangkat 3 per 2 saya buat menjadi   dan 

satu akar   sehingga 2 per 3   akar   plus C 

. 

Soal 2 

Integral    akar   kuadrat plus 1   …saya buat pemisalan   nya   

pangkat 2 plus 1 trus    per    sama dengan…. Turunan   pangkat 2 

adalah   … saya cari nilai    nya sama    per   ….. integral    akar 

  pangkat 2 plus 1    sama dengan 2 nya saya keluaran Bu….akar  .. 

ini sebuah pemisalan   kan Bu….  pangkat 1 per 2    sama dengan 

  .. nilai    itu    per   . 2 integral  ..   1 per 2    per  .. disini saya 

buat 1 per 2.. sama kan.. karena 1 per 2 itu kan… ini tidak ada   nya 

atau saya taruh di depan…. 2 kali 1 per 2 integral   kali   1 per 2    

per  … 2 nya saya coret..   nya saya coret… sama juga   dengan    
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per   saya coret menghasilkan integral   pangkat 1 per 2   . Nah 

setelah ini, saya integralkan…. Menurut rumus integral diperoleh 1 per 

1 per 2 plus 1 kali   pangkat 1 per 2 plus 1 plus  . menghasilkan 2 per 

3   pangkat 3 per 2 plus  . dan hasilnya 2 per 3 dalam kurung   

pangkat 2 plus 1 kali akar   pangkat 2 plus 1 plus  . Jadi   
 

 
 (   

 ) √(    )+   

 

Wawancara soal 2 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S4: untuk soal nomor 2, saya melakukan pemisalan 

P : kenapa dilakukan pemisalan… kenapa tidak diintegralkan 

langsung? 

S4: terlalu banyak mungkin.. biar mudah 

P : apa yang dilakukan? 

S4: saya buat yang di dalam akar   kuadrat ditambah 1 , saya buat 

permisalan u (      ). Trus saya buat     per    dari x pangkat 2 

plus 1 sama dengan    jadi    sama dengan     per    

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 
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S4: seperti yang nomor satu…   nya itu 2 nya saya keluar dari 

integral… tinggal integral   kali   pangkat (karena dalam soal ada 

  pangkat 2 plus 1 dan sudah saya ubah menjadi  ) jadinya saya 

keluarkan dari akar menjadi   pangkat 1 per 2. Nilai    nya       

maka kita keluarkan menjadi    per   kali 1 per 2… ini saya 

dapatkan dari    per   . trus 1 per 2 ini…kita pindahkan dia ke 

depan menjadi 2 kali 1 per 2 integral   pangkat 1 per 2    per  . 

nah 2 kali 1 per 2 itu.. saya coret.. sama juga   dengan    per   

saya coret menghasilkan integral   pangkat 1 per 2   . 

P: selanjutnya apa yang dilakukan 

S4: Nah setelah ini, saya integralkan…. Menurut rumus integral 

diperoleh 1 per 1 per 2 plus 1 kali   pangkat 1 per 2 plus 1 plus  .  

P : setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S4: menghasilkan 2 per 3   pangkat 3 per 2 plus  . 

P: selanjutnya apalagi 

S4: dan hasilnya 2 per 3 dalam kurung   pangkat 2 plus 1 kali akar   

pangkat 2 plus 1 plus  . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C 
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Lampiran 12. Jawaban Soal 1 dan Soal 2 Subjek S4 
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Lampiran 13. Data Think Aloud dan Wawancara dengan Subjek S5 

 

Soal  1 

Dari integral akar   tersebut bisa kita rubah menjadi   pangkat  
 

 
      

yang di mana integral   pangkat  
 

 
  tersebut bisa kita rubah menjadi… 

apa namanya untuk  integralnya…. Ke rumus integral tersebut…. 1 per 

   …   pangkat     . Dari rumus intergral tersebut untuk    

pangkat  
 

 
     tersebut bisa kita rubah 1 per  

 

 
  ditambah 1   pangkat  

 

 
  

tambah 1… dan dari sini kita bisa…. Dapatkan 1 per 
 

 
…     pangkat 3 

per 2… dan dari 1 per 
 

 
 bisa kita ubah menjadi   2 per 3…   pangkat  3 

per 2…. Sepertinya… oh iya Bu…. Berarti kita rubah menjadi  2 per 

3…   akar  … ditambah C konstanta. 

 

Wawancara soal 1 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  

S5: Merubah akar   menjadi   pangkat 
 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S5: menggunakan rumus integral. Sehingga menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   

pangkat 
 

 
 tambah 1. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S5: menyederhanakan operasinya sehingga hasilnya seperti ini. 
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Soal 2 

Di soal nomor ini dipaparkan integral    akar   kuadrat ditambah 1   . 

Dari sana bisa kita misalkan yang di…kita misalkan  … apa namanya 

  sama dengan   kuadrat ditambah 1 ….dan dari   itu bisa kita turunkan 

menjadi    sama dengan    nah…. Eh dari      .. Misalkan kita mau 

mencari nilai dari    bisa kita pindah ruas     tersebut…    …  berarti 

   sama dengan    per   . kan dari sini (menujuk    
  

  
) bisa kita 

masukan ke persoalah tersebut integral integral    akar   kuadrat 

ditambah 1    sama dengan integral   … integral   …. integral     

dikali   pangkat 
 

 
   …. dx tersebut bisa kita ubah dari sini (menunjuk 

   
  

  
) menjadi    per   . nah dari sini kita majukan 2 tersebut 

karena ini berbentuk konstanta bisa kita keluarkan dari integral tersebut 

berarti di sini 2 integral   kali   pangkat 
 

 
 … dari sini bisa kita pisahkan 

   per   dikalikan 
 

 
. Terus disini 

 

 
 tersebut dimajukan seperti bilangan 

2 tadi.. jadi 2 dikali 
 

 
 integral x kali   pangkat 

 

 
    per  . nah kan dari 

sini bisa kan kita…. Yang sama variabelnya bisa kita coret seperti 2 

dikalikan 
 

 
 sama dengan 1..   dengan    per   dapat kita coret berarti 

menghasilkan  integral   pangkat 
 

 
   . Nah dari sini bisa kita langsung 

integralkan sesuai dengan rumus integral tersebut.. masukan 1 per 
 

 
 

ditambah 1 kali   pangkat 
 

 
 tambah 1….berarti disini menghasilkan 1 

per 
 

 
   pangkat 3 per 2 ditambah    dari sini kita masukan 2 per 3   

pangkat 3 per 2 tambah  . dari sini bisa kita langsung…eeee definsikan 

  yang sudah kita misalkan 2 per 3 dalam kurung   kuadrat tambah 1 
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dipangkat 3 per 2 tambah  . dari sini kita bisa rubah 2 per 3   kuadrat 

tambah 1 dikali akar   kuadrat tambah 1 ditambah  . 

 

Wawancara soal 2 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S5: yang diketahui dari soal ini…. Menentukan integral tak tentu dari 

dua   akar   kuadrat tambah 1     (∫   √       ) 

P  : Bisa anda menyelesaikan soal tersebut? 

S5: Bisa. 

P  : Bagaimana caranya? 

S5: Pertama, dimisalkan   sama dengan   kuadrat ditambah 1  (  

    ). Kemudian diturunkan terhadap   menjadi     sama 2x     

(        ). Selanjutnya kita tulis    sama dengan      per    

(   
  

  
 ). 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S5: Saya memsubtitusikan ini ( menunjukkan       ) dan ini 

(menunjukkan     
  

  
 ) ke integral ∫   √        sehingga 

diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Kemudian kita majukan bilangan 2 depan 
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integral menjadi 2 integral x pankat 
 

 
 
  

 
 
 

 
 . Selanjutnya 

 

 
 dimajukan 

depan integral sehingga 2 kali 
 

 
 integral x kali pangkat 

 

 
 
  

 
.  

Sehingga dieproleh integral t pangkat 
 

 
    . 

P  : Integral apa yang ada peroleh? 

S5: Integral akar   pangkat 
 

 
    

P  : Bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? 

S5: Sama sebelumnya dengan yang ini (menunjukkan soal sebelumnya) 

P  : Setelah itu apa yang anda lakukan? 

S5: Kan ini integral tak tentu, maka kita gunakan rumus integral 

sehingga 1 dibagi setengah ditambah 1  (
 
 

 
  
) dan   pangkat 

setenggah ditambah 1 ( 
 

 
  ). kemudian menjadi 1 dibagi 3 per 2 

(
 
 

 

)    pangkat 3 per 2  ( 
 

 ). 

P  : setelah anda menemukan integral dari ini (menunjuk ∫  
 

     ) 

S5: oo…. Saya subtitusikan        ke dalam ini (menunjukkan  
 

 
 
 

  

). Kita tahu        … dimasukan ke  
 

 
 
 

   sehingga menjadi  

 

 
(    )

 

   . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C. 
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Lampiran 14. Jawaban Soal 1 dan Soal 2 Subjek S5 
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Lampiran 15. Data Think Aloud dan Wawancara dengan Subjek S6 

 

Soal  1 

Kita akan mengerjakan  integral akar   terhadap  . nah karena di sini 

sudah diketahui akan mengintegralkan   terhadap    ….  bisa kita 

rubah menjadi   pangkat  
 

 
 gitu ya…..   pangkat  

 

 
  ini… karena kan 

akar itu kan pangkatnya 1 per 2 gitu… biar gampang saja nanti 

iintegralkannya. Nah kalau integral itu kan menambahkan pangkat… 

jadi di sini langsung saja…  1 per 1 plus  
 

 
  dikalian dengan   karena   

nya tetap di sini pangkatnya ditambah. Karena rumus integral itu yaitu   

plus 1 dimana   itu adalah pangkat dari awalnya. Jadinya.. tinggal kita 

tambah saja   pangkat 1 plus 
 

 
 itu. Jadi  1 per 1 plus 1 per 2…   

pangkat  1 tambah 1 per 2…. jadi 1 per 3 per 2….   pangkat 3 per 2. 

Karena 1 per 3 per 2 disederhanakan 1 dibagi 3 per 2… nah satu ini 

tidak ada per kita jadikan 1 per 1 nah gitu….1 per 1 dibagi 3 per 2    

pangkat 3 per 2 begitu…. Nah… operasi pecahan untuk pembagian itu 

jika mau disederhanakan atau langsung menghasilkan hasilnya kita kali 

silang itu atas kali bawah yang disbelah kanan kirinya  yaitu 3 kali 

penyebut dibawah 1 itu yaitu hasilnya 2 per 3…   pangkat 3 per 2. Jadi 

hasil integralnya 2 per 3….   pangkat 3 per 2. Berarti kita rubah 

menjadi  hasil integralnya 2 per 3….   pangkat 3 per 2 ditambah C 

konstanta. 

 

Wawancara soal 1 

P: Bagaiamana anda menentukan nilai integral tersebut?  
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S6: saya menyederhanakan… 

P: Menyederhanakan apa? 

S6: akar   menjadi   pangkat 
 

 
  

P: setelah melewati langkah tersebut, apa yang anda lakukan 

S6: menggunakan rumus integral. Sehingga menjadi 1 per 
 

 
 tambah 1   

pangkat 
 

 
 tambah 1. 

P: setelah itu apa yang anda lakukan selanjutnya? 

S6: menyederhanakan operasinya sehingga hasilnya seperti ini. 

P: apa hasilnya sudah sesuai? 

S6: iya 

Soal 2 

Yang akan dibuktikan integral    akar   kuadrat plus 1 terhadap    . 

Jadi yang akan diintegralkan yaitu variable x nya gitu. Jadi di sini kita 

misalkan misalkan ada   … ada    per    dan ada   . Nah kita 

mislakan   adalah    kuadrat plus  1. Nah x kuadrat plus 1 yang didalam 

akar itu kita misalkan  . jadi bisa akan menjadi akar   atau…. Karena 

akar itu pangkatnya  
 

 
   langsung saja seperti tadi   pangkan 1 per 2 

begitu dulu gambarannya. Setelah kita tahu   kuadrat plus 1… aturan 

integralkan kalau ada suatu perkalian dengan akar kita misalkan  … 

akan ada    per   .. kenapa ada    per    ini…. Kita akan turunkan   

itu yang dimana   itu  adalah    kuadrat plus  1. Nah turunan dari   itu 

adalah du per    atau turunan   terhadap   karena di sini yang 
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mempunyai    itu yaitu hanya satu jadinya   , hilang 1 nya. Nah    

jadinya kita sederhanakan bisa menjadi kita pindahkan disini    per    

ini… pindahkan    ke penyembut     gitu…karena kita mau mencari 

  . Jadi    sama dengan    per 2x atau  1 per    kali du. 

Nah jadi langsung kita masukan ada permisalan kita masukan…. Maka 

integral    akar   kuadrat plus 1    itu menjadi integral seperti yang 

saya bilang tadi integral    dikali bisa dalam kurung   kuadrat plus 1 

pangkat 
 

 
    . Nah jadinya itu karena di sini yang akan diintegralkan itu 

adalah   maka yang tidak berpengaruh kita pindahkan ruas kiri karena 

yang diintegralkan adalah   adalah semua  … karena semua dalam satu 

ruang itu deh…..karena ada   kuadrat plus 1… itu langsung 

aja….karena ada permisalan yaitu   …. Jadi   pangkat 1 per 2   .. nah 

sudah…nah yang ini kita tetap tulis 2 di depan integral itu yaitu 2 

integral   dikali u pangkat 1 per 2 dikali 1 per    du. Kenapa 1 per    

dikalikan du lagi.. karena hasil dari    tadi bisa kita lihat 1 per    du. 

Nah jadinya di sini lagi kita tulis 2 integral   per    dikali dengan  

  pangkat 
 

 
   . Kenapa bisa seperti ini karena kita kalikan langsung 

variable   yaitu 1 per      . Nah begini…. Lagi 2 integral 
 

 
 … kenapa 

1 per 2 karena penyebut dan pembilang di atas itu sudah punya   

langsung saja kita coret karena sama dalam perkalian dan pembagian… 

itu kan bisa dicoret tetapi kalau penjumlahan misalnya ada suatu 

pembagian terus ada    min 1 per    atau    plus 5… itu tidak bisa 

coret sembarangan karena itu ada penugrangan atau penjumlahan… 

kalau perkalian bisa saja. Jadi 2 integral 
 

 
 dikali   pangkat  

 

 
 du. Nah 

kita bisa lihat lagi seperti sebelumnya.. ada koefesien 
 

 
 kita majukan ke 

depan integral atau di belakang 2 sehingga 2 dikalikan 1 per 2 inetgral   

pangkat 
 

 
    gitu….jadi kalau 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1…. Jadi 1 
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integral    1 per 2 du. Nah jadinya kalau 1 ya udah …. Kalau 1… 

apapun dikalikan dengan 1 hasilnya itu sendiri begitu… bilangan 

apapun. Jadinya integralnya  adalah   pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2.. 

karena seperti halnya tadi kalau integral akan menambhkan pangkat 

yaitu   plus 1. Integralnya itu menjadi… ini nda boleh ada integral 

karena sudah diintegralkan. Jadinya   3 per 2 per 3 per 2. Jadi hasil 2   

pangkat 3 per 2 per 3. Nah hasilnya bisa kita simpulkan yaitu 2 dikali   

dikali akar   per 3. Karena   kita simpulkan x kuadrat plus 1…. Jiadi 

kita tinggal taruh saja   itu adalah x kuadrat plus 1..kita masukan terus 

nanti akar   itu adalah x kuadrat plus 1 per 3. Jadi hasilnya   (   

 )√       

 

Wawancara soal 2 

P  : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S6: yang diketahui dari soal ini…. Menentukan integral tak tentu dari 

dua   akar   kuadrat tambah 1     (∫   √       ) 

P  : Bisa anda menyelesaikan soal tersebut? 

S6: Bisa. 

P  : Bagaimana caranya? 

S6: permisalan 

P: apa yang dipermisalan? 
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S6: Dimisalkan   sama dengan   kuadrat ditambah 1  (      ). 

Terserah huruf apa yang kita misalkan  

P: setelah anda memisalkan u sama dengan   kuadrat ditambah 1  

(      ). Apa anda lakukan 

S6: kita turunan terhadap x 

P: kenapa diturunkan terhadap x? 

S6: karena disoal ada dx yang dicari kita sederhanakan atau kita 

sederhakan atau kita buat menjadi dx yang merupakan turunan dari 

u tadi (   
  

  
 ) 

P: Setelah itu apa selanjutnya 

S6: setelah itu kita proses.. disini yang akan kita integralkan adalah 

bernuasa x (∫  √       ) 

P  : Selanjutnya apa yang anda lakukan? 

S6: Saya memsubtitusikan ini ( menunjukkan       ) dan ini 

(menunjukkan     
  

  
 ) ke integral ∫  √        sehingga 

diperoleh ∫     
 

  
  

  
. Kemudian kita majukan bilangan 2 depan 

integral menjadi 2 integral x pankat 
 

 
 
  

 
 
 

 
 . Selanjutnya 
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dimajukan depan integral sehingga 2 kali 
 

 
 integral x kali pangkat 

 

 
 

  

 
.  Sehingga dieproleh integral t pangkat 

 

 
    . 

P  : Integral apa yang ada peroleh? 

S6: Integral akar   pangkat 
 

 
    

P  : Bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? 

S6: Sama sebelumnya dengan yang ini (menunjukkan soal sebelumnya) 

P  : Setelah itu apa yang anda lakukan? 

S6: Kan ini integral tak tentu, maka kita gunakan rumus integral 

sehingga 1 dibagi setengah ditambah 1  (
 
 

 
  
) dan   pangkat 

setenggah ditambah 1 ( 
 

 
  ). kemudian menjadi 1 dibagi 3 per 2 

(
 
 

 

)    pangkat 3 per 2  ( 
 

 ). 

P  : setelah anda menemukan integral dari ini (menunjuk ∫ 
 

     ) 

S6: oo…. Saya subtitusikan        ke dalam ini (menunjukkan  

 

 
 
 

  ). Kita tahu        … dimasukan ke  
 

 
 
 

   sehingga 

menjadi  
 

 
(    )

 

   . Jadi   
 

 
 (    ) √(    )+C. 
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Lampiran 16. Jawaban Soal 1 dan Soal 2 Subjek S6 

  

 


