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ABSTRAK 

Analisis Kemampuan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Luas Daerah 
Bidang Datar dengan Menggunakan Integral pada Kelas XII IP A SMA NEGERI 3 

PALOPO 

Alimuddin 
alimuddinalif@y~h_g_o.co.id 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik 
dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. 
Pada umumnya peserta didik belum mampu menyelesaikan soal luas daerah 
bidang datar dengan menggunakan integral terutama soal Ujian Nasional. Ini 
disebabkan karena peserta didik belum mampu memahami jenis kurva dan 
menggambar kurva, menentukan letak daerah arsiran yang dibatasi oleh kurva 
serta menggunakan integral dalam menyelesaikan luas daerah bidang datar yang 
dibatasi oleh kurva. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-kuantitatif. Subjek 
penelitian adalah tiga orang peserta kelas XII IP A F SMAN 3 Palopo yaitu 
seorang berkemampuan tinggi yang selanjutnya disebut subjek tinggi (ST), 
berkemampuan sedang yang selanjutnya disebut subjek sedang (SS), dan 
berkemampuan rendah yang selanjutnya disebut subjek rendah (SR). Untuk 
mengungkap data penelitian, dilakukan tes diagnostik dan wawancara berbasis 
tugas kepada subjek penelitian. Data penelitian divalidasi dengan melakukan 
triangulasi metode dengan cara membandingkan antara hasil tes diagnostik dan 
hasil wawancara. Data penelitian dianalisis dengan (a) menelaah data subjek dan 
membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara agar datanya 
valid, (b) melalukan analisis data pada kemampuan dalam menyelesaikan soal 
luas daerah bidang datar, (c) membuat rubrik analitik dan rubrik holistik untuk 
mengukur kemampuan peserta didik dengan menggunakan statistik deskriptif, (d) 
meyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kemampuan 
subjek tinggi sangat baik terhadap indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika, sangat baik terhadap indikator kemampuan sistematis prosedural, dan 
sangat baik terhadap indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan 
dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh sebuah 
kurva maupun dibatasi oleh dua kurva. (2) kemampuan subjek sedang dalam 
menyelesaikan soal luas daerah bidang datar yang di batasi oleh sebuah kurva 
adalah baik terhadap indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika, 
sangat baik terhadap indikator kemampuan sistematis prosedural, dan baik 
terhadap indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan sedangkan untuk 
luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh dua kurva adalah kemampuan subjek 
sedang baik terhadap indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika, 
cukup baik terhadap kemampuan sistematis prosedural, dan cukup baik terhadap 
indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan. (3) kemampuan subjek 
rendah dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar yang di batasi oleh 
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sebuah kurva adalah cukup baik terhadap indikator kemampuan pemahaman objek 
kajian matematika, cukup baik terhadap indikator kemampuan sistematis 
prosedural, dan cukup baik terhadap indikator kemampuan keterampilan proses 
pemecahan sedangkan untuk luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh dua 
kurva adalah kemampuan subjek rendah kurang baik terhadap indikator 
kemampuan pemahaman objek kajian matematika, kurang baik terhadap 
kemampuan sistematis prosedural, dan kurang baik terhadap indikator 
kemampuan keterampilan proses pemecahan. Sebae~Lkesimpulan, penelitian ini 
memberikan deskripsi kemampuan peserta didik yang berkemampuan tinggi 
dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 
sangat memuaskan sedangkan peserta didik berkemampuan · sedang dalam 
menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 
kurang memuaskan, dan peserta didik berkemampuan rendah dalam 
menyelesaikan soal hias daerah bidang datar dengan menggunakan integral tidak 
memuaskan. Penelitian ini berlaku untuk setiap peserta didik yang mempunyai 
karakter sama. 

Kata Kunci: Kemampuan pemahaman objek kajian matematika, kemampuan 
sistematis prosedural, kemampuan keterampilan proses 
pemecahan, luas daerah bidang datar, integral. 
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ABSTRACT 

An Analysis of Learners' Ability in Solving The Question of Flat Field Area by 
Using Integral of The Third Grade Natural Science Department (IPA) Students of 

SMA NEGERI 3 PALOPO 

Alimuddin 
alimuddinalif@yahoo.co.id 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

This study aimed to describe the learners' ability in solving the questions of 
flat surface area by using integral. In general, learners have not been able to solve 
the questions of flat surface are by \ISing the integral, especially in National 
Examination. This is caused by the lack of learners' comprehension in 
understanding and drawing the types of curve, determining the location of the 
shaded area bounded by the curve and using integral in completing a horizontal 
plane bounded by the curve. This study was applied qualitative-quantitative 
research. The Subjects of the research were three students of the third grade 
Natural Science Department (IP A) of SMAN 3 Palopo. The three learners had 
been classified and representated three different abilities. One learner has a high 
ability which referred as High Subject (HS). One other has an average ability 
which referred as Medium Subject (MS), and one also has a low ability which 
referred as Low Subject (LS). In getting research data, the researcher used 
diagnostic tests and task-based interview to the subject of the research. The 
research data were validated with triangulation method by comparing the results 
of diagnostic tests and the results of task-based interview. The data were analyzed 
as follows : (a) reviewing the data of the subject and comparing the data of 
diagnostic tests and result of task-based interview, so the data were valid, (b) 
performing data analysis of the learners' ability in solving the questions of flat 
field area, (c) performing an analytical and holistic rubric to measure the learners' 
ability by using descriptive statistics, (d) concluding the research findings. The 
research findings showed: (1) The High Subject indicated a very good ability for 
indicators of the object ability comprehension of mathematics study; was very 
good for indicators of systematic procedural ability; and was very good also for 
indicators of the problem solving process ability in solving the questions of flat 
field area bounded by a curve and two curves. (2) The Medium Subject indicated 
a good ability in solving the questions of flat field area bounded by a curve; was 
good for indicators of the object comprehension ability of mathematics study; was 
very good for the indicators of systematic procedural ability; was good for 
indicators of the problem solving process ability. In the other side, for the flat 
field area bounded by two curves, The Medium Subject indicated a good ability; 
was good for indicators of the object ability comprehension of mathematics study; 
and was good enough for a systematic procedural ability and indicators of 
problem solving process ability (3) The Lower Subject indicated a good enough 
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ability in solving the questions of flat areas limited by a curve; was good enough 
for indicators of the object comprehension ability of mathematics study; was good 
enough for indicators of systematic procedural ability; was good enough for 
indicators of the problem solving process ability. In the other side, for the flat 
field area bounded by two curves, The Medium Subject indicated a poor ability; 
was poor for indicators of the object ability comprehension of mathematics study; 
and was poor for a systematic procedural and indicators of problem solving 
process ability. In conclusion, this study provided a very satisfact0ry description 
of The High Subject's ability in solving the questions of flat field area by using 
integral. In the other hand, The Medium Subject was well enough in solving the 
questions of flat field area by using integral. Contrastly, The Low Subject was 
unsatisfactory in solving the questions of flat field area by using integral. This 
study could be applied and valid for each students who has the same character. 

Key words: Understanding the object of ability of mathematics study, systematic 
procedural ability, problem solving ability, broad flat field area, 
integral. 
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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan dibahas data hasil penelitian tentang analisis 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral. Sebagaimana dijelaskan pada BAB III bahwa 

teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tes .diagnostik dan 

pedoman wawancara berbasis tugas. Hasil penyelesian soal luas daerah bidang 

datar dengan menggunakan integral akan digunakan untuk menganalisis 

kemampuan yang dilakukan peserta didik dan hasil wawancara digunakan untuk 

memverifikasi, mendapatkan data tambahan dan triangulasi data penelitian. 

Sedangkan rubrik analitik digunakan untuk menilai kinerja peserta didik secara 

keseluruhan dan rubrik holistik digunakan untuk mengukur kemampuan dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggambarkan apa adanya 

tentang subjek penelitian yang dipilih sebanyak 3 orang dalam hal ini 1 orang 

subjek berkemampuan tinggi (ST), I orang subjek berkemampuan sedang (SS), 

dan 1 orang subjek berkemampuan rendah (SR). Penelitian ini diadakan di ruang 

guru pada hari senin tangga123 september 2013 pukul 08.30 sampai dengan 10.00 

dengan waktu yang digunakan 90 menit. Peserta ditempatkan pada tempat tidak 

saling berdekatan untuk menghindari adanya kerjasama dan tidak diperbolehkan 

menggunakan kalkulator agar data yang diperoleh akurat atau valid dan diawasi 

secara ketat untuk menjaga keobyektifan basi l tes diagnostik yang diberikan. 
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Untuk menganalisis data penelitian, petikan jawaban subjek dibandingkan 

dengan hasil wawancara. Kode petikan wawancara terdiri atas 6 (enam) digit 

diawali dengan inisial subjek" ST, SS, dan SR". Kemudian diikuti oleh 4 (empat) 

digit angka. Digit ketiga menyatakan urutan wawancara, dan 3 (tiga) digit terakhir 

menyatakan urutan petikan wawancara, sebagai contoh;wawancara "STI-003" 

menyatakan petikan wawancara terhadap subjek tinggi urutan ke-3 pada 

wawancara pertama 

A. Basil Validasi Instrumen penelitian 

Berdasarkan hasil observasi dalam penentuan kelas untuk mendapatkan 

eaton subjek penelitian, maka penelitian ini menyusun instrument (1) tes 

diagnostik sebagai alat ukur untuk mengetahui deskripsi kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. 

(2) pedoman wawancara untuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

soalluas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. Untuk menggunakan 

kedua instrumen ini, terlebih dahulu divalidasi oleh oleh dua orang pakar di 

bidang pendidikan matematika, sehingga layak digunakan. Lebih jelasanya, ketiga 

instrument tersebut dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a Tes diagnostik 

Pada tes diagnostik tcrsebut digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang analisis kemampuan peserta didik dalam rnenyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral. Penyelesaian soal luas daerah bidang 

datar berdasarkan dengan indikator dalam penelitian ini, maka disusun tes 
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diagnostik yang mampu mengungkap aspek-aspek yang akan diteliti. Sehingga tes 

diagnostik ini dipersiapkan dengan menempuh beberapa tahapan sebagai berikut 

1) Telaah ruang lingkup materi dan soal yang berkaitan dengan lingkaran 

dari berbagai buku yang berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuar. 

Pendidikan. Penelahan soal ini dimaksudkan untuk melliilih soal yang 

dianggap mampu mengungkap kemampuan kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal Iuas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral. 

2) Mernilih dua soal lengkap dengan jawabannya. Kedua soal tersebut 

tidak sama dan mampu mengungkap apa yang akan diteliti. 

3) Melakukan validasi pakar sekaligus konsultasi. 

Hasil validasi dua orang pakar dilakukan revisi berdasarkan 

saran dari validasi instrumen. Validasi dua orang pakar difokuskan 

pada validasi konstruk dan isi. Adapun hasil revisi setelah divalidasi 

oleh validator atau pakar adalah: 

Hasil penilaian validator- 1 dan validator-2 untuk tes 

diagnostik. adalah: a) soal dengan indikator isi tes diagnostik telah 

sesuai b) Merumuskan kembali indikator-indikator yang 

memungkinkan akan diungkap berdasarkan soaVinstruksi yang 

diberikan c) Merumuskan indikator akan diungkap berdasarkan soal 

mengacu pada langkah pemecahan masalah misalnya Polya 

d) Melengkapi instruksi- instruksi pada soal agar indikator- indikator 

yang diperhatikan akan terungkap, c) Maksud soal sudah jelas, f) Soal 

sudah mencakup semua aspek yang akan diukur, g) Bahasa yang 
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digunakan pada soal luas daerah bidang datar telah sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia, h) Kalimat soal luas daerah bidang datar 

mengandung arti ganda, dan yang terkhir i) Rumusan kalimat soal 

luas daerah bidang datar jelas, menggunakan bahasa yang sederhana 

bagi peserta didik, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang 

dikenal peserta didik j) Melengkapi rubrik analitik berdasarkan 

indikator yang telah ditetapkan. 

Hasil penilaian validator-1 dan validator-2 untuk tes 

diagnostik menunujukkan bahwa tes diagnostik telah memenuhi 

validitas konstruk, namun belum valid secara isi, sehingga pelu 

diadakan revisi. 

Selanjutnya tes diagnostik ( draft- 1) direvisi sesuai saran kedua 

validator, kemudian hasil revisi divalidasi kembali oleh validator-1 

dan validator-2. Hasil validasi ke-2 oleh validator-1 dan validator-2 

menunjukkan bahwa tes diagnostik sudah dapat digunakan untuk 

mengungkap apa yang akan diteliti pada subjek penelitian. 

b. Pedoman wawancara 

Instrumen pedoman wawancara dalam penelitian ini berbasis tugas. 

Instrumen pedoman wawancara tersebut digunakan lmtuk melakukan wawancara 

semi terstruktur, dalam artian pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara hanya 

memuat pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan dikembangkan pewawancara 

selama melakukan wawancara. Dengan demikian pertanyaan untuk setiap peserta 

didik tidak harus sama, tergantung jawaban subjek pada tes diagnostik dan pada 

saat wawancara. 
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Untuk mendapatkan pedoman wawancara, draft-1 pedoman wawancara 

divalidasi konstruk dan isi oleh dua validator, Validasi isi yang dimaksudkan 

adalah ketepatan pertanyaan dengan indikator tahapan yang diungkap. Sedang 

validasi konstruk yang dimaksud adalah penggunaan bahasa. Hasil validasi oleh 

kedua validator tersebut menunjukkan bahwa pedoman wawancara teiaii ~ 

memenuhi validasi isi dan konstruk, saran perbaikan hanya pada penulisan atau 

bahasa. Berdasarkan hasil validasi tersebut, disimpulkan bahwa rumusan pedoman 

wawancara layak digunakan dalam penelitian ini. 
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B. Validasi Data Penelitian 

1. Paparan Data dan Validasi Data Subjek kategori Tinggi tentang 

kemampuan dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral 

a. Paparan Data basil tes diagnostik (fD) soal nomor 1 Subjek Tinggi (ST) -, 

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = J! - 2x, sumbu x, garis 

x = Odan x = 3. 

'fu.f\/o ~ -= ~" _ ~ NCJ-langkah-01 

I L,.· lr(~') .'J~ . .Jtn f f (,p)jl11 = f( b)- f{,;) 

~~ --·-- ____ .Eel~·o-i~4~ - _ Jc n_~~- ~_pero~ i ~~un <3 
~) y ;"M'\'2-tP-{'t~k fOCo1"17j Sl%\?u 1.t ·, ~;o ~ i~i ~ ~~~ s-urn~u '1 ·, 11. ~o 

f 
I 
l-------
~ 1) 

42638



85 

~~ L, -; - { f- (,.) a,. NCJ-/angkah-07 

:0 - ( -\) 

= ( \_'? ~ - ~l)- ( ~ '2. "!> _,z:z) 

·-- ·--- _______ _ =_ (;l:l..~_L\ .-1) _ . _ . _ --· _________ I 
:: \ -'- f1-+ -4 --------------·--- - -1' ~---------=~ti--=---"_c_c;-____ I 

1-----------~'~----------------------------~-: l~ - ~~ 
I - A 3 

- _l. 51:1 - ~ 

L~o&-1 
: t f 1 t---------p -----· 
= ~ i 

f--
l 

1) Kemampuan pemahaman objck kajian matematika (KPOM). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari subjek tinggi bahwa kemampuan 

pemahaman objek kajian matcmatika meliputi indikator fakta, konsep, 

prinsip dan skill, dapat dilihat petikan jawaban sebagai berik:ut: 

Fakta 

Dari petikan jawaban subjek tinggi di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik mcmahami apa yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal (STJ-langkah-01). Kemampuan subjek tinggi sangat baik 
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memahami dalam mengidentiftkasi kurva parabola y = J! - 2x dan sebagai 

batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 yang disyaratkan pada soal (ST1-

/angkah-02). Kemampuan subjek tinggi baik memahami da1am menuliskan 

rum us yang akan digunakan (ST 1-/angkah-03). Kemampuan subjek tinggi 

baik memahami dalam mengenal dan menuliskan simbol'dan notasi pada 

rumus integral yaitu L = r f(x)dx=F(b)- F(a) (STJ-/angkah-08). Hasil 

tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui wawancara 

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST 1-003 sampai dengan ST 1-

004 berikut: 

ST1-003 P Apa yang diketahui dari soal yang Anda baca tadi ? 

ST1-003 J Yang diketahui ialah kurva y = r - 2x dan syaratnya 
yailu x = 0 dan x = 3, sumbu x 

ST 1-004 P Apa yang dilanyakan ? 

ST1-004 J Yang ditanyakan ialah luas daerahyang diarsir. 

Keman1puan subjek tinggi sangat baik memahami dalam mengidentifikasi 

kurva dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 yang disyaratkan pada soal, 

seperti yang terl ihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-005 sampai 

dengan STJ-007 berikut: 

ST1 -005 P Kurva jenis apa yang tadi Anda sebut ? 

ST 1-005 J Yaitu kurva jenis parabola. 

STJ-006 P Kenapa dikatakan parabola, adakah cirinya ? 

ST 1-006 J Ya ..... variabel x berpangkat dua. 
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ST1-007 J Sebagai syarat. 
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Kemampuan subjek tinggi baik memabami dalam menuliskan rumus yang 

a.kan diguna.kan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara c!~~gan kode 

ST 1-008 berikut: 

ST 1-008 P Apa rencana yang Anda lakukan ? 

ST1-008 J Yaitu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, 
sete/ah itu menggambar kurva dan mengarsir daerah 
yang akan dicari luasnya, kemudian menentukan batas
batas integral dan rumus yang akan digunakan yaitu L = 

J: f(x)dx dan l f(x)dx=F(b)- F(a)setelah itu 

diselesaikan dengan operasi hitung. 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam mengenal simbol dan 

notasi pada rumus integral yaitu L = r f(x)dx =F(b)- F(a) seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-020 sampai dengan ST1-

028 berikut: 

ST1-020 p Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

STl-020 J Menentukan rumus yang akan digunakan 

ST1-021 p Silakan ............. ? 

ST1 -021 J (subjek menuliskan rumusnya) 

. ~-- -~~·-··_·,~--~-~~-·~·~ 

L :: J f(.-,) ~u = t{b) - 'F(I)) 
" 

STJ-022 P Bisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tu/is, 
simbol rumus yang Anda tulis ? 

STJ-022 J Ya ..... e ..... L = integral a menuju b ..... f(x) dx sama dengan 

F(b) - F(a), disini berarti r f(x)dx ialah a .... 
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STJ-023 p Sebagai apa ? 

STJ-023 J Sebagai batas bawah. 

STJ-024 p b? 

STJ-024 J Sedangakan b sebagai bat as at as Pak ... . 

STJ-025 p Kalau f(x)-nya sebagai apa ? 
----

STJ-025 J f(x) yaitu kurva y, yang diketahui. 

STI-026 p Kalaudx? 

STJ-026 J dx ialah keterangan integral. 

STJ-027 p Kalau ini F? 

STI-027 J Yaitu hasil integral dari kurva. 

STJ-028 p Kalau F(b) - F(a) ? 

STJ-028 J Yaitu batas alas b disubtitusikan ke hasil integral F 
dikurang batas bawah a disubstitusikan ke hasil integral 
F 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman fakta 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pemahaman fakta. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1.Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
pemahaman fakta pada tes diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (I) 

Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami apa yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal (STJ

langkah-01), (2) Kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = 

x! - 2x dan sebagai batas-batas 

integral x = 0 dan x = 3 yang 

disyaratkan pada soal (STJ-langkah-

02), (3) Kemampuan subjek tinggi 

baik memahami dalam menuliskan 

rumus yang akan digunakan (STJ

langkah-03), (4) Kemampuan subjek 

Kemampuan subjek tinggi 

sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada 

soal (STJ-003, STJ-004), (2) 

Kemampuan subjek tinggi 

sangat baik memahami dalam 

mengidentifikasi kurva parabola 

y = x! - 2x dan sebagai batas

batas integral x = 0 dan x = 3 

yang disyaratkan pada soal 

(STJ-005, STJ-006, STJ-007) 

(3) Kemampuan subjek tinggi 

baik memahami rumus yang 

tinggi baik mcmahami dalam akan digunakan (STJ-008) (4) 

mengenal dan menuliskan simbol 

dan notasi pada rumus integral yaitu 

L = I: f(x)dx=F(b)-F(a) (STJ

langkah-08) 

Kemampuan subjek tinggi baik 

memahami dalam mengenal 

simbol dan notasi pada rumus 

integral yaitu 

L = I: f(x)dx=F(b)- F(a) 

(STJ-021, STJ-022, STJ-023, 

STJ-024, STJ-025, STJ-026, 

STJ-027, STJ-028). 
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Berdasarkan Tabel 4.1 , data hasil tes diagnostik sesuai dengan data basil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pemahaman fakta adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan 

acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Konsep 

Dari petikan jawaban subjek dengan subjek tinggi di atas, terlihat bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menyajikan konsep 

ke bentuk grafik parabola y = x2 
- 2x dengan menentukan titik pada kurva 

di sumbu koordinat (ST 1-langkah-04, ST 1-langkah-05), dan sangat baik 

memahami dalam syarat grafik parabola y = x2 
- 2x dimana a = 1 > 0 

membuka ke atas dari bentuk umum y = ax? + bx + c (ST 1-langkah-04). 

Kemampuan subjek tinggi baik memaharni dalarn menyatakan ulang konsep 

integral tertentu yaitu L = J: f(x)dx (STJ-langkah-03). Kemampuan subjek 

tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang secara konsep rumus 

jumlah luas daerah arsiran L = L1 + L2 (STJ-langkah-08). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik 

parabola seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-01 0 

sampai dengan STJ-013 berikut: 

STJ-010 P Silakan tulis ........ silakan lanjutkan. 

ST/-010 J (subjek menuliskan) 
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-----~-'l_i~_.fo_~_",.L9 _s_urn_b_u_1J_ · btli ~ poiD~ su'"bu y 
~ = o -t -:. o 

-------~1----------- 2 
11 - J11 : o ____ Y, o -~---

--_ - --; {11 -1) ';. 0 ~ ~ 0 
( o,o).---· 

ST 1-011 P Eisa dije/askan apa yang Anda tulis ? 

ST1-011 J Eisa Pak .... ee ..... titik polong sumbu x dengan y = 0 yaitu 
difaktorkan terlebih dahu/u, faktornya yaitu x(x - 2) = 0 
menjadi x, = 0 dan x2 = 2 dan titik potong sumbu y, 
dengan x = 0 yaitu y = rY - 2. 0 = 0, y = 0 sehingga (0, 0). 

ST1-012 p Selanjutnya, apa /agi yang Anda /akukan ? 

STJ-012 J e ...... menggambar kurva dan mengarsir daerah yang 
akan dicari /uasnya. 

ST1-013 p Silakan gambar. 

STJ-013 J (subjek menggambarkan) 
. 

\ u I 
\ -, /, 

----- \ ' /;~' ., L..l 

\ /6-: 

---------~-

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam mengembangkan 

syarat suatu graftk dimana a = 1 > 0 graflk. membuka ke atas dan a < 0 

grafik membuka kc bawah dari bentuk umum y = ax2 + bx + c, seperti yang 

terlihat pada pctikan wawancara dengan kode ST1-014 sampai dengan ST1-

016 berikut: 

STJ-014 P Mengapa kurva membuka ke alas? 

STJ-014 J Membuka ke alas dikarenakan koefisien dari x2 ialah 
J.sedangkan .... e ..... jika a > 0 maka kurvanya membuka 
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ke atas dari bentuk umum y = ax2 + bx + c 

STJ-015 P Bagaimana gambarnya ka/au membuka ke bawah ?bisa 
digambar? 

STJ-015 J (subjekmenggambar) 

y 
I \ 

I 
/ 

STJ-016 P Apa syaratnya membuka ke bawah? 

STJ-016 J Jika (subjek sedang menuliskan) 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep integral tertentu, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode ST1-022 sampai dengan ST1-026 berikut: 

STJ-022 p Eisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tulis, 
simbo/ rumus yang Anda tulis ? 

STJ-022 J Ya ..... e ..... L = integral a menuju b ..... f(x) dx sama dengan 

F(b) - F(a), disini berarti J: f(x)dx ialah a .... 

STJ-023 p Sebagai apa ? 

ST1-023 J Sebagai batas bawah. 

STJ-024 p b? 

STJ-024 J Sedangakan b sebagai bat as at as Pak. .... 

STJ-025 p Kalau f(x)-nya sebagai apa ? 

STJ-025 J f(x) yaitu kurva y, yang diketahui. 

STJ-026 p Kalau dx? 

STJ-026 .! dx ialah keterangan integral. 
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Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep rumus jumlah luas daerah arsiran L = L1 + L2, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-060 sampai dengan STJ-

062 berikut: 

STJ-060 P Mengapa luasnya dijumlah 

L, ~ L 1. ? 

Berasal dari tulisan subjek pada saat di wawancara: 

-i _j_ 
3 3·-----------

STJ-060 J Karena kita mencari luas total yang diarsir tadi sehingga 
luas pertama dijumlah dengan luas kedua. 

STJ-061 P Jadi hasilnya? 

STI-061 J 
Menjadi 

6' 
3 

STJ-062 P 2 - :satuan Luas 
3 

Dari mana ini [ } ? 

STJ-062 J Karena kila menjadikanpecahan campuran 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pemabaman konsep 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

tinggi terhadap pemahaman konsep. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Pcrbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.2 
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Tabel4.2 Perbandingan Data ~emampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
pemahaman konsep pada tes diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1m yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (I) 

Kemampuan subjek tinggi baik Kemampuan subjek tinggi baik 

memahami dalam menyatakan ulang memaharni dalam menyatakan 

konsep integral yaitu ulang secara verbal konsep 

L= J: f(x)dx (ST1-langkah-03), (2) integral 

Kemarnpuan subjek tinggi sangat L= r f(x)dx 

tertentu yaitu 

(ST1-022, ST1-

baik memaharni dalam menyajikan 023, ST1-024, ST1-025, ST1-026), 

konsep fungsi ke bentuk grafik (2) Kemampuan subjek tinggi 

parabola (ST1-langkah-04, ST1- sangat baik memaharni dalam 

langkah-05), (3) Kemampuan subjek menyaj ikan konsep fungsi ke 

tinggi sangat baik memahami dalam bentuk grafik parabola (ST1-

mengembangkan syarat suatu graftk 010, ST1-011, ST1-012, ST1-013), 

dimana a = 1 > 0 membuka ke atas (3) Kemampuan subjek tinggi 

dari bentuk umum y = ax2 + bx + c sangta baik memahami dalam 

(ST1-langkah-04), (4) Kemampuan mengembangkan syarat suatu 

subjek tinggi baik memaharni dalam grafik dimana a = 1 > 0 membuka 

menyatakan ulang konsep rumus ke atas dari bentuk umum 

jurnlah daerah arsiran L = L1 + L2 y = ax2 + bx + c (ST1-014, ST1-

(ST1-langkah-08) 015, ST1-016), (4) Kemampuan 

subjek tinggi baik memahami 

dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep rumus j umlah 

daerah arsiran L = L1 + ~ (STJ-

060, STJ-061, STJ-062) 

Berdasarkan Tabel 4.2, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 
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pemahaman konsep adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan 

acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Prinsip 

Dari petikan jawaban subjek tinggi di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam rnenggambar kurva dan di 

syaratkan berupa letak daerah arsiran (STJ-/angkah-05). Kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan teorema dasar 

integral yaitu L = r f(x)dx =F(b) - F(a) misalnya 

b 3 13 [ ] ' 2 1 3 2 1 3 2 1 'l 3 2 L2= JJ(x)dx= J x -2xdx= -x -x = - (3) - (3) - -(~) -(2) 
a 2 3 2 3 3 

(STJ-/angkah-08) serta kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami 

dalam menggunakan sifat integral bentuk pangkat misalnya 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami dalam menggarnbar kurva dan letak daerah 

arsiran seperti yang terlihat pad a petikan wawancara dengan kode ST 1-012 

sampai dengan STJ-013 dilanjutkan STJ-017 sampai dengan STJ-019 dan 

dilanjutkan STI-030 sampai dengan STJ-031 serta STJ-047 berikut: 
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STJ-012 p Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

ST1-012 J e ...... menggambar kurva dan mengarsir daerah yang 
akan dicari luasnya. 

ST1-013 p Silakan gambar. 

ST1-013 J (subjek menggambarkan) 

2 

ST 1-017 P Selanjutnya, mengapa di sini 
-------· -- - --------

luasnya, arsirannya ada dua ? 

ST1-017 J Karena .... e ..... syarat ... e .... yang pertama yaitu x = 0 dan x 
= 3 sedangkan dititik potong sumbu x diketahui x1 = 0 
dan x2 = 2 sehingga luas pertama ditentukan batas 
bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya 2 lalu karena 
syaratnya sampai 3,ee ..... kurvanya dipanjangkan dan 
ditentukan /uas kedua dengan batas bawah 2 dan batas 
atas 3. 

STJ-018 p Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

STJ-018 J Setelah itu menentukan batas-batas integral yang dan 
rumus yang akan digunakan. 

STJ-019 p Silakan tuliskan batasnya ? 

STJ-019 J (subjek menuliskan) 
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97 

STJ-030 J e .... setelah itu Pak. .... dimasukkan ni/ai-nilainya ke dalam 
rum us. 

STJ-03 1 P Silakan ..... 

ST 1-031 J (subjek menuliskan) 

L1 =- J: f(x)dx dimana nilai a sebagai batas bawah 

adalah 0 dan nilai b sebagai balas alas adalah 2 dan f(x) 
sebagai kurva, dx sebagai keterangan integral Sedangkan 
negatif karena daerah arsiran di bawah sumbu x. 
Pak. ..... . 

STJ-047 P Terus, ini 

...L-zt"'---u %1 "5 
- .3____ ~~-.~-

kenapa bisa 2 ke 3, apa maksudnya ? 

STI-047 J 2 ke 3 adalah batas yang Ielah diarsir tadi 

42638



98 

I
b 

. L2 = f(x)dx . . . . 
yaztu luas kedua. a dzmana mlaz a sebagaz 
batas bawah adalah 2 dan nilai b sebagai batas atas 
adalah 3 dan f(x) sebagai Jcurva, dx sebagai keterangan 
integral. Pak ..... . 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral yaitu L = J: f(x)dx =F(b) - F(a) , seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-037 sampai dengan STJ-

039 dan kode STJ-048 sampai dengan STI-049 berikut: 

STJ-037 P Selanjutnya, mengapa ini 

~- 3~ - 1 1ti) 

~15 :]t ; 

STJ-038 P Adakah rumusnya ? 

STJ-038 J Ya Pak .... 

STJ-039 P Bisa dituliskan rumusnya ? 

STJ-039 J Yaitu 

L = /.;{'1!) -~~···~ 
d 

Integral a menuju b f(x) dx sama dengan F 
batas,e ..... hasil integral batas atas dikurang hasil intgeral 
batas bawah. 

STJ-048 P Kenapa 3 disubstitusi dulu baru 2? 

- t ~ ---;;:-Tl~ -
- -11 - "U I 

~JJ ·~-3')-({-"' -1') 
STJ-048 J Karena rumus yang tadi .... ee ..... hasil integral batas atas 

dikurang hasil integral batas bawah Pale... .. 
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S/'1-049 P Ada rumusnya tadi ini yang 3 dulu disubstitusi kemudian 
2? 

STJ-049 J Ada pak. ... yang tadi rumusnya (subjek menunjuk sambil 
mengungkapkannya) 

-- • 

Integral a menuju b ... .f(x) dx sama dengan hasil integral 
batas alas dikurang hasil integral batas bawah. 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan sifat 

integral bentuk pangkat, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode STJ-032 sampai dengan STJ-036 berikut: 

STJ-032 P Dari mana Anda dapat ini .f menjadi l /3x3 ? 

Untuk lebih lengkap : 

STJ-032 J e .... rumusnya yaitu koefisien per pangkat ditambah 
satu,e ..... dikali variabel berpangkat, pangkatnya yaitu 
ditambah satu. 

STJ-033 p Ada rumusnya ? 

STJ-033 J Ya ... Pak .... Ada. 

STJ-034 p Bisa dituliskan rumusnya ? 

STJ-034 J (subjek menuliskan rumusnya) 
-

Jcnt d"t ::_ u ntt t (_ 
1t 

fJ t I 

STJ-035 P Bisa dijelaskan maksud simbol yang Anda tulis rumus ini 
? 

STJ-035 J Ya .... Pak ... e ..... a yaitu rumus integral bentuk pangkat r axn dx sama dengan simbol dari koefisien, per n yaitu 

simbol pangkat dari variabellalu ditambah 1, kemudian x 
yailu variabel dan berpangkat n + I . 
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STJ-036 P Bisa diberikan contoh? 

STJ-036 J Contohnya yaitu ..... (subjek menu/iskan sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

f 1.l ~'U 
-T 

-=- -u ~C.. 
3 

· - intgeral ~ dx menjadi 1 /3x3 + c 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pem~haman prinsip 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pernahaman prinsip. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data basil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data basil tes diagnostik dan data basil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
pemahaman prinsip pada tes diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

kemampuan subjek tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam menggambar baik memahami dalam 

kurva dan di syaratkan berupa letak menggarnbar kurva dan di 

daerah arsiran (STJ-/angkah-05) , (2) syaratkan berupa letak daerah 

kernarnpuan subjek tinggi sangat arsiran (STJ-013, STJ-017, STJ

baik memahami dalam menggunakan 047), (2) Kemampuan subjek 

teorema dasar integral yaitu 

L = J: f(x)dx=F(b)- F(a) 

misalnya L2 

tinggi sangat baik rnemabami 

dalarn menggunakan 

dasar integral yaitu 

teorema 
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= J f(x) dx= J x2 -2x dx= 
a 2 

~(3) 3 
-(3)

2 -[~(2) 3 
=-.(2)

2
] (NCI

langkah-08), (3) Kemampuan subjek 

101 

L = s: f(x)dx=F(b)- F(a) 

misalnya~ 

b 3 

= J f(x) dx= J x 2 
:__ 2x dx = 

a 2 

tinggi sangat baik memahami dalam ~(3)3 -(3) 2 -[~(2)~ -(2)2 J 
menggunakan sifat integral bentuk 

pangkat 

(STJ -langkah-08), 

( STI-039, STI-048, STJ-049), (3) 
misalnya 

Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam 

menggunakan sifat integral bentuk 

pangkat misalnya 

(STI-032, STI-034, STI-035, 

STJ-036), 

Berdasarkan Tabel 4.3, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pemahaman prinsip adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan 

acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Operasi (Skill) 

Dari petikan jawaban subjek tinggi di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung 

bentuk pangkat dan bentuk pecahan misalnya 

27 8 19 19 - 15 4 . 
- - --9+4 = - - 5= = - (STJ-langkah-08). Kemampuan subjek 
3 3 3 3 3 
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tinggi sangat baik memahami dalam menentukan hasil akhir misalnya 

8 2 
- = 2- satuan luas (STJ-langkah-08). 
3 3 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

' 
wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode STJ-040 sampai dengan STJ-045 dilanjutkan STI-050 sampai 

dengan STJ-059 berikut: 

STI-040 P Oh iya baik ..... dari mana ini 

STJ-040 J 

STJ-041 p 

STI-041 J 

STI-042 p 

STJ-042 J 

STI-043 p 

== - m>- !> - 2 2 ) ...: v cl 0 3 - D ~ n 
Dari... ... l /3 dilcali 23 dikurang 22 dikurang dalam kurung 
J/3dikali rl dikurang if Pak .... 

:2:. 
---3., dari mana di dapat ? 

.L '2. !> 
-3 - 1/3 dikali 23

. 

~ ? 

- "2.-

-2........__, 

Mengapa di sini 0 no! ? 

ST 1-043 J Karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0 . 

STJ-044 P Dari mana ini .:S..: 'U.. ...... :?.,~====:?~ 
.. ... . ? 

STJ-044 J Dari 

yang disamakan penyebutnya Pak. .... 
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SF1-045 P Lanjut, ... ini --=-1 ? 
~ 

SF1-045 J lya Pak .... dari 8-12 menjadi -4/3 

STJ-050 p 
dari mana di dapat ? 

ST1-050 J 
Dari 113 dikali 33 Pak ... --

ST1-051 P + ........ ? 

STJ-051 J ~ 

ST1-052 

STJ-052 

STJ-053 

STJ-053 

p 

J 

p 

J 

_SL__ 
Ini .::3 ? 

'"'!!> ~ 113 dikali 23 

---il~ 
- Pak. ... 
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STJ-054 
p Selanjutnya, kenapa disini { --t--1- 1berubah jadi tam bah ? 

STJ-054 

STJ-055 

STJ-055 

ST1-056 

STI-056 

J 

p 

J 

p 

J 

Karena minus dikali minus menjadi plus 

27 & 
Apa maksudnya ini [ ~ - -?> - ~-+~ 1 dikumpul ? 

Disini dikumpulkan yang memiliki yang sama sehingga 
dia dikurangkan terlebih dahulu, setelah itu dijumlah 
dengan menyamakan penyebut yang belum mempunyai 
penyebut yang sama. 

,_, 
Jadi ... dari mana ini '""3 ? 

Dari 27 - 8 

27 8 -----
~ ~ 

STJ-057 P Jni - -s:- minus 5? 

ST1-057 J 
- 5 dari -+t-1-

STJ-058 p ::- ~~ - t<> 

Selanjutnya, ini { 3 1 dari mana didapat ? 

' 

·. 
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[ ;.. J belum mempunyai penyebut yang sama 
sehingga harus disamakan penyebutnya lerlebih dahulu, 
dengan mengalikan .. e .... - 5 ladi dikali 3 sehingga akan 
mempunyai penyebut 3. 

STJ-059 P Jadi hasilnya ? 

STJ-059 J ..( 
__,....- 5 ...... 6\iS\- -, 

Hasilnya [ 3 
] satuan luas Pak ... 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memaha.mi dalam menentukan hasil 

akhir misalnya ! = 2 ~ satuan luas seperti yang terlihat pada petikan 
3 3 

wawancara dengan kode STJ-061 sampai dengan STJ-062 berikut: 

STJ-061 p Jadi hasilnya ? 

STI-061 J - fJ -- 3 Menjadi 

STJ-062 p 
2 - satuan Lua S 

3 
Dari mana ini [ - )? 

STJ-062 J Karena kila menjadikan pecahan campuran 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman operasi (Skill) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pemahaman operasi (Skill). Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data basil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data basil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.4 
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Tabcl 4.4 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
pemahaman operasi (Skill) pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu 

Kemampuan subjek tinggi 

baik memahami 

(1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

dalam baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung dan menggunakan operasi hitung dan 

operasi pecahan misalnya operas• pecahan misalnya 

27 8 19 
- - - -9+4 =--5 
3 3 3 

19 - 15 4 
=-

3 3 
21 _!_ 9 + 4 =.!.2__ 5 19-15 4 
3 3 3 3 3 

(ST1-langkah-08), (2) Kemampuan 
(ST1-040, ST1-041, ST1-042, 

subjek tinggi sangat baik ST1-043, STJ-044, STJ-045, STJ

memaharni dalam menentukan hasil 050, ST1-051, ST1-052, ST1-053, 

STJ-054, STJ-055, SI'l-056, NCJ

akhir misalnya j = 2 ~ satuan luas 057, STJ-058, STJ-059), (2) 

( ST 1-langkah-08) Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam 

menentukan basil akhir misalnya 

8 2 - = 2- satuan luas (STJ-061, 
3 3 

STJ-062) 

Berdasarkan Tabel 4.4, data basil tes diagnostik sesuai dengan data basil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pemahaman operasi (Skill) adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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2) Kemampuan sistema tis prosed ural (KSP). 

Berdasarkan basil tes diagnostik dari kemampuan subjek tinggi 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, meliputi: 

• Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(STJ-/angkah-01). 

• Sangat baik dalam mengidentiftkasi kurva parabola y = x2 
- 2x dan 

dengan syarat sumbux, x = 0 dan x = 3 pada soal, seperti yang 

ditunjukkan padajawaban subjek (STJ-/angkah-02). 

• Sangat baik dalam menycbutkan rencana yang akan dikerjakan dalam 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

menggunakan konsep integral L = J: ydxdan J: f(x)dx=F(b) - F(a), 

menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (STI-langkah-03). 

• Sangat baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = x2
- 2x 

dengan menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat dan syarat 

sebuah kuva parabola, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(ST 1 -langkah-04). 

• Sangat baik dalarn menggambar kurva dan letak daerah arsiran, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (STJ-langkah-05). 

• Baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu x berdasarkan 

gambar yaitu luas pertama batas-batas x = 0 dan x = 2 luas kedua batas

batas x = 2 dan x = 3, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 
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(ST 1-/angkah-06). 

• Sangat baik dalam dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 

= - f f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx, seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (STJ-/angkah-07). 

• Sangat baik daJam mengerjakan proses penyelesaian dengan tepat dan 

operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, seperti yang ditunjukkan 

pada jawaban subjek (ST 1-langkah-08). 

• Sangat baik dalam memeriksa kembali jawabannya, seperti yang 

ditunj ukkan pada jawaban subjek (ST 1 -/angkah-09). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa subjek tinggi 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, meliputi: 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode STJ-003 sampai dengan ST1-004 

berikut: 

STJ-003 P Apayang diketahui dari soal yang Anda baca tadi ? 

STJ-003 J Yang diketahui ialah kurva y = J! - 2x dan syaratnya 
yailu x = 0 dan x = 3, sumbu x 

STJ-004 P Apayang ditanyakan? 

STI-004 J Yang ditanyakan ialah luas daerah yang diarsir. 

i: 
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• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengidentifikasi kurva 

parabola y = x2 
- 2x dan dengan syarat surnbu x, x = 0 dan x = 3 pada 

soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-005 

sampai dengan STJ-007 berikut: 

STJ-005 p Kurva jenis apa yang tadi And a sebut ? -, 
STJ-005 J Yailu kurvajems parabola. 

STJ-006 p Kenapa dikatakan parabola, adakah cirinya ? 

S/'1-006 J Ya ..... variabel x berpangkat dua. 

STJ-007 p Terus ini sebagai apa tadi sumbu x, x = 0 dan x = 3 ? 

STJ-007 J Sebagai syarat. 

' 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menyebutkan rencana yang 

akan dikerjakan dalam menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan 

batas-batas integral, menggunakan konsep integral L = r ydx, 

menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode STJ-008 berikut: 

STJ-008 P Apa rencana yang Anda lakukan ? 

STJ-008 J Yailu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, 
setelah itu menggambar kurva dan mengarsir daerah yang 
akan dicari luasnya, kemudian menentukan batas-batas 
integral dan rumus yang akan digunakan yailu 

L = r f(x)dx , setelah itu diselesaikan dengan operasi 

hitung. 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menentukan teknik 

menggambar graftk y = x2 
- 2x dengan menentukan titik pada kurva di 

sumbu koordinat dan syarat sebuah kuva parabola, seperti yang terlihat 
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pada petikan wawancara dengan kodeST1-010 sampai dengan ST1-0ll 

dilanjutkan kode ST1-014 berikut: 

ST1-010 P Silakan tulis ........ silakan /anjutkan. 

ST1-010 J (subjek menuliskan) 

t~l _,, , o y • o'~ - .2 ·o 
ll l-v -J) :o 9 ~ 0 - -

19, '= 0 Jon U, • l --ro;;,) 

ST 1-011 P Bisa dijelaskan apa yang Anda tulis ? 

ST1-011 J Bisa Pak .... ee ..... titik potong sumbu x dengan y = 0 yaitu 
difaktorkan ter/ebih dahu/u, faktornya yaitu x(x - 2) = 0 
menjadi x1 = 0 dan x2 = 2 dan titik potong sumbu y, 
dengan x = 0 yaitu y = o2 - 2. 0 = 0, y = 0 sehingga (0, 0). 

ST1-014 P Mengapa kurva membuka ke atas? 

ST1-014 J Membuka ke atas dikarenakan koefisien dari x! ialah 
1.sedangkan .... e ...... jika a > 0 maka kurvanya membuka ke 
atas dari bentuk umum y = ax2 + bx + c. 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode ST1-012 sampai dengan ST1-013 berikut: 

STJ-012 p Selanjutnya, apa lagi yang Anda /akukan ? 

STJ-012 J e .... .. menggambar kurva dan mengarsir daerah yang akan 
dicari luasnya. 

STJ-013 p Silakan gambar. 

STJ-013 J (subjek menggambarkan) 
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• Kemampuan subjek tinggi baik dalam menentukan batas-batas integral 

pada sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas pertama batas-batas x = 0 

dan x = 2 luas kedua batas-batas x = 2 dan x = 3, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode ST1-018 sampai dengan ST1-019 berikut: 

ST 1-018 P Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

STJ-018 J Sete/ah itu menentukan batas-batas integral yang dan 
rumus yang akan digunakan. 

ST1-019 P Silakan tuliskan batasnya? 

STJ-019 J (subjek menuliskan ) 

L, -=- ~ol~!o 'tn~t~u,lfl~" ~ = o dan 11 ~ t 

L1. ~ \,Q~()\ lt~h~ral "~ 'It -:.-; J<~o ~ :_? 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 = - f f(x)d:x dan L2 = J: f(x)dx, seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STI-029 berikut: 

STI-029 P Se/anjutnya, apalagi yang Anda /akukan? 

ST 1-029 J Menentukan rum us berdasarkan batas-batas integral yaitu 

42638



111 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengerjakan proses 

penyelesaian dengan tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikan 

soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-030 

sampai dengan ST1-031, kode STJ-047, kode STJ-060 berikut: 

STJ-030 P Selanjutnya, apalagi yang Anda /akukan ? 

STI-030 J e .... setelah itu Pak .... dimasukkan nilai-nilainya ke dalam 
rumus. 

ST1-031 P Silakan ..... 

ST 1-031 J (subjek menuliskan ) 

L1 = r f(x)dx dimana nilai a sebagai batas bawah adalah 

0 dan nilai b sebagai bat as at as adalah 2 dan f(x) sebagai 
kurva, dx sebagai keterangan integral. Pak ..... . 

STJ-046 P Baik .... masih ada lagi luas kedua .... 

::. ...l.'lt~- 'U 21 'S 
--·--~ '1-

Kenapa x2 menjadi J/3x3 ? 

Berasal dari operasi rutung untuk mcncari L1~ 
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STJ-046 J Sarna seperti e .... rumus integral yang tadi Pale.. ... 

Yang dimaksud subjek adalah: 

f1 +I 

STJ-060 P Mengapa luasnya dijumlah 

Lto~o 1 __:_ __ L, -+ L , ? 

Berasal dari tulisan subjek pada saat di wawancara: 

Lt-o ~j) 1 :: .:::.L:.L, __ -+_:::.L~'2.~-----------
-----='----- 1 + -'( 

3 3 
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STI-060 J Karena kita mencari luas total yang diarsir tadi sehingga 
luas pertama dijumlah dengan luas kedua. 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

ST 1-063 berikut: 

STJ-063 P Coba periksa kembali jawabannya ?apakah Anda sudah 
yakin benar ? 

STJ-063 J Yakin Pak .... 
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Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tenta~g kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap kemampuan sistematis prosedural. Validasi data dilakukan dengan 

cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data basil wawancara. 

Perbandingan data basil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Perbaodingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
kemampuan sistematis prosedural pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian lfll subjek tinggi Pada bagian ini subjek tinggi 

melakukan langkah-langkah melakukan langkah-langkah 

penyelesaian yang tepat dalam penyelesaian yang tepat dalam 

menyelesaikan soal yaitu : (1) menyelesaikan soal yaitu : (1) 

Kcmampuan subjek tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik dalam menemukan dengan tcpat baik dalam menemukan dengan 

apa yang diketahui dan apa yang di tepat apa yang diketahui dan apa 

tanyakan (STJ-/angkah-01), (2) yang di tanyakan (STJ-003, 

Kemampuan subjek tinggi sangat STJ-004), (2) Kemampuan subjek 

baik dalam mengidentifikasi kurva tinggi sangat baik dalam 

parabola y = x2 
- 2x dan dengan mengidentifikasi kurva parabola 

syarat sumbux, x = 0 dan x = 3 pada y = x2 
- 2x dan dengan syarat 

soal (ST 1-langkah-02), (3) sumbu x, x = 0 dan x = 3 pada 

Kemampuan subjek tinggi sangat soal (STJ-005, STJ-006, STJ

baik dalam menycbutkan rencana 007), (3) Kemampuan subjek 

yang akan dikerjakan (STJ-langkah- tinggi sangat baik daJam 

03), ( 4) Kemampuan subjek tinggi menyebutkan rencana yang akan 

sangat baik dalam menentukan dikerjakan (STJ -008), . (4) 
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teknik menggambar grafik y = x2
- Kemampuan subjek tinggi sangat 

2x dengan menentukan titik pada baik dalam menentukan teknik 

kurva di sumbu koordinat dan syarat menggambar grafik y = x?- - 2x 

sebuah kuva parabola (ST 1-langkah- dengan menentukan titik pada 

04), (5) Kemampuan subjek tinggi kurva di sumbu koordinat dan 

sangat baik dalam menggambat syarat sebuah kuva parabola 

kurva dan letak daerah arsiran (ST1- (ST1-010, ST1-0JJ, STJ-014), (5) 

langkah-05), (6) Kemampuan subjek Kemampuan subjek tinggi sangat 

tinggi baik dalam menentukan batas- baik dalam menggambar kurva 

batas integral pada sumbu x dan letak daerah arsiran (ST1-012, 

berdasarkan gambar yaitu luas ST1-013), (6) Kemampuan subjek 

pertama batas-batas x = 0 dan x = 2 tinggi baik dalam menentukan 

luas kedua batas-batas x = 2 dan batas-batas integral pada sumbu x 

x = 3 (ST1-langkah-06), (7) berdasarkan gambar yaitu Juas 

Kemampuan subjek tinggi sangat pertama batas-batas x = 0 dan x = 
baik dalam menuliskan rencana 2 luas kedua batas-batas x = 2 dan 

penyelesaian soal yaitu L1 = x = 3 (ST1-018, 

_ r f(x )dx dan L
2 

= r f(x)dx ST1-019), (7) Kemampuan subjek 
0 2 

tinggi sangat baik dalam 
(ST1-langkah-07), (8) Kemampuan 

menuliskan rencana pcnyelesaian 
subjek tinggi sangat baik dalam 

d 
soal yaitu L1 = - r2 

f(x)dx dan 
mengerjakan engan tepat operasi Jo 

perhitungan bentuk pangkat dan L
2 

= J: f(x)dx (ST1-029), (8) 

bentuk pecahan (ST1-langkah-08), 
Kemampuan subjek tinggi sangat 

(9) Kemampuan subjek tinggi sangat 
baik dalam mengerjakan proses 

baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya (STJ-/angkah-09). 
penyelesaian dengan lepat dan 

operasi perhitungan bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan 

(ST1-031, ST1-047, STJ-060), (9) 

Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya (STJ-063). 
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Berdasarkan Tabel 4 .5, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi dalam 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral yang 

merupakan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) adalah valid. 

Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data 

dan membuat rubrik analitik. 

3) Kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). 

Berdasarkan data hasil tes diagnostik dari subjek tinggi, ditemukan bahwa 

kemampuan keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan soal 

nomor 1 pada setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Mernahami soal 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek tinggi dalarn memahami yaitu: 

(1) Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan 

apa yang di tanyakan (STJ-langkah-01) 

(2) Sangat baik dalam mengidentifikasi y = x2 
- 2x sebagai kurva 

parabola dan syarat sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai batas-batas 

pada soal (STJ-langkah-02) 

b) Mercncanakan penyclesaian 

Pada tahapan ini , kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalan1 menggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral , menggunakan 
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konsep integral L = l yea dan r f(x)ctt = F(b)- F(a) dan selesaikan 

dengan operasi hltung (STJ-langkah-03) 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek tinggi melakukan penyelesaian 

soal yaitu: 

(1) Baik dalam menggunakan strategi atau cara yang benar dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Cara yang benar dala.m menentukan teknik menggambar grafik 

(S/'1 -langkah-04) 

l.b Cara yang benar dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran (STJ -langkah-05) 

l .c Cara yang benar dalam menentukan batas-batas integral pada 

sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas pertama batas-batas 

x = 0 dan x = 2 luas kedua batas-batas x = 2 dan x = 3 

(STJ-langkah-06) 

l.d Cara yang benar dalam menuliskan rencana penyelesaian soal 

yaitu L1 = -Jo2 
f(x)dx dan~ = J: f(x)dx (STJ-langkah-07) 

(2) Sangat baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhltungan 

benluk pangkat dan bentuk pecahan (STJ-langkah-08) 

d) Verifikasi 

Pada tahapan tru, kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya (STJ-/angkah-09) 
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Hasil tes diagnosti.k. subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Disimpulkan bahwa basil analisis kemampuan keterampilan 

proses pemecaban dalam menyelesaikan soal Juas daerab bidang datar 

dengan menggunakan integral dapat dilibat pada petikan wawancara setiap 

tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: --

a) Memabami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek tinggi sangat bai.k. dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-003 sarnpai 

dengan STJ -004 berikut: 

STJ-003 p Apa yang diketahui dari soal yang Anda baca tadi ? 

STJ-003 J Yang diketahui ialah kurva y = f- 2x dan syaratnya 
yaitu x = 0 dan x = 3, sumbu x 

STJ-004 p Apa yang ditanyakan ? 

STJ-004 J Yang ditanyakan ialah luas daerah yang diarsir. 

(2) Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengidentifikasi 

y = x2 
- 2x sebagai kurva parabola dan syarat sumbu x, x = 0 dan 

x = 3 sebagai batas-batas pada soal seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dcngan kode STJ-005 sampai dengan STJ-007 

berikut: 

STJ-005 P Kurva jenis apa yang tadi Anda sebut ? 

STI-005 J Yaitu kurvajenis parabola. 

STJ-006 P Kenapa dikatakan parabola, adakah cirinya ? 
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ST1-006 J Ya ..... variabel x berpangkat dua. 

ST1-007 P Terus ini sebagai apa tadi sumbu x, x = 0 dan x = 3 ? 

ST 1-007 J Sebagai syarat. 

b) Merencanakan penyelesaian --
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Pada tahapan ini, Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan diketjakan dalam menggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menggunakan 

konsep integral L = J: y dx seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode ST 1-008 berikut: 

STJ-008 P Apa rencana yang Anda /akukan ? 

ST1-008 J Yaitu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, 
setelah itu menggambar kurva dan mengarsir daerah 
yang akan dicari luasnya, kemudian menentukan batas
batas integral dan rumus yang akan digunakan yaitu 

L = J: f(x)dx , dan J: f(x)dx = F(b)- F(a) setelah itu 

diselesaikan dengan operasi hitung. 

c) Melakukan rencana penyelcsaian 

Pada tahapan ini, subjek tinggi melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek tinggi baik dalam menggunakan strategi atau 

cara yang benar dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Cara yang benar da lam mcncntukan teknik menggambar graflk 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-

010 sampai kode ST1-01 1 dilanjutkan kode STJ-014 berikut: 
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ST1-010 P Silakan tulis ........ silakan /anjutkan. 

ST1 -010 J (subjek menu/iskan) 

~ po~ su, bu ~ -[IH JOW"' sv,.bu ~ 
9 : o --"'i:o --- -
' -..., - ,, ! 0 9 > 0 ;z - l . 0 

-. (v-l) ~ o ----~ o - - --

11, ~ o J~n ~· l (o,o) - ---
ST1-0JJ P Bisa dijelaskan apayang Anda tulis? 

ST1-011 J Bisa Pak .... ee ..... titik potong sumbu x dengan y = 0 yaitu 
difaktorkan terlebih dahulu, faktornya yaitu x(x - 2) = 0 
menjadi x1 = 0 dan x2 = 2 dan titik potong sumbu y, 
dengan x = 0 yaitu y = 02

- 2. 0 = 0, y = 0 sehingga (0, 0). 

ST1-014 P Mengapa kurva membuka ke alas? 

ST1 -014 J Membuka ke at as dikarenakan koefisien dari x2 ialah 
1.sedangkan. ... e ..... jika a > 0 maka kurvanya membuka 
ke atas dari bentuk umum y = ax2 + bx + c. 

l.b Cara yang benar dalam menggambar kurva dan letak: daerah 

arsiran seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode ST 1-012 sam pai kode ST 1-013 berikut: 

ST1-012 p Selanjutnya, apa lagi yang Anda /akukan ? 

STI-012 J e ...... menggambar kurva dan mengarsir daerah yang 
akan dicari luasnya. 

ST1-013 p Silakan gambar. 

STI-013 J (subjek menggambarkan) 

1.1 I 
\ - ;: 

___ __ __:\.._· --J- - t::--., t;;-
- " 'K:' 

0~ !>, 

--- ---f-
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I .e Cara yang benar dalam menentukan batas-batas integral pada 

sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas pertama batas-batas 

x = 0 dan x = 2, luas kedua batas-batas x = 2 dan x = 3, seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-019 

berikut: 

ST 1-019 P Silakan tuliskan batasnya ? 

STJ-019 J (subjekmenuliskan) 

L, ~ ~o.\:a~ tntf~t~tln~" 12 = o da..; 1l: 7.. 

L1. ~ \,alt~~\ ltth~ral"'f' -.u ~ :2 Jan 1!:) 

l .d Cara yang benar dalam menuliskan rencana penyelesaian soal 

yaitu L1 = - f f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-029 berikut: 

ST1-029 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

ST1-029 J Menentukan rumus berdasarkan batas-batas integral 

yailu 

(2) Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operas.i perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST 1-031 

sampai kode ST1-046 dilanjutkan kode ST1-048 sampai kode ST1-

062 berikut: 
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ST1-031 P Silakan. .... 

ST 1-031 J (subjek menuliskan ) 

? 

L j_ -: -J c 1/ - 21.t J ~ -q 

.., 
""?= s .. 

L1 =-r f(x)dx dimana nilai a sebagai batas bawah 

adalah 0 dan nilai b sebagai bat as at as adalah 2 dan f(x) 
sebagai kurva, dx sebagai keterangan integral. 
Sedangkan negatif karena daerah arsiran di bawah 
sumbux Pak ..... . 

STJ-032 P Dari mana Anda dapat ini i' menjadi J/3x3 ? 

Untuk lebih lengkap : 

STJ-032 J e .... rumusnya yaitu koefisien per pangkat ditambah 
satu,e ..... dikali variabel berpangkat, pangkatnya yaitu 
ditambah satu. 

STJ-033 P Ada rumusnya? 

ST1-033 J Ya ... Pak .... Ada. 

STJ-034 P Eisa dituliskan rumusnya ? 

STJ-034 J (subjek menuliskan rumusnya) 

fav" ~-- :: Q n-u t C.. ,.._-11 
ff t I 

STJ-035 P Bisa dijelaskan maksud simbol yang Anda tulis rumus ini 
? 

STJ-035 J Ya .... Pak ... e .. ... a yaitu rumus integral bentuk pangkat r axn dx sama dengan simbol dari koefisien, per n yailu 

simbol pangkat dari variabellalu ditambah 1, kemudian x 
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yaitu variabel dan berpangkat n + 1. 

STJ-036 P Bisa diberikan contoh? 

STJ-036 J Contohnya yaitu ..... (subjek menuliskan 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

Intgeral Yl dx menjadi 113x1 + c 

STJ-037 P Se/anjutnya, mengapa ini 

2 disubtitusi du/u lalu disubstitusi 0 ? 

STJ-037 J e .... memasukkan nilai-nilai ..... 

STJ-038 P Adakah rumusnya ? 

ST1-038 J Ya Pak .... 

ST1-039 P Bisa dituliskan rumusnya? 

ST1-039 J Yailu 

L = J £(-.) . Ju 
• 

f{b) - f( .. ) 

122 

sambil 

Integral a menuju b f(x) dx sama dengan F 
batas,e ..... hasil integral batas atas dikurang hasil intgera/ 
batas bawah. 

ST1-040 P Oh iya baik ..... dari mana ini 

STJ-040 J =-((~?-:,- /)~VCJ o3 -o~)) 

Dari ...... 1/3 dikali 23 dikurang 22 dikurang da/am kurung 
l /3dikali 03 dikurang 02 Pak .... 

STI-041 P :IL 
~ dari mana di dapat ? 

STJ-041 J '.1.~ 
3 -

STJ-042 P _:::!_ ? 

1/3 dikali 23. 
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p Mengapa di sini 0 no! ? 
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STJ-042 

STJ-043 

STJ-043 J Karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. 

STJ-044 P Dari mana ini -1; - ·~ ...... ? 

STJ-044 J Dari 

yang disamakan penyebutnya Pak ... .. 

STJ-045 P Lanjut, .. . ini ~ ? 
-=----::a_ 

STJ-045 J Jya Pak. .... dari 8 - 12 menjadi -4/3 

STJ-046 P Baik. .... masih ada lagi luas kedua ... . 

Kenapa x2 menjadi 1!3x3 ? 

Berasal dari operasi hitung untuk mencari L~: 

" I~ - [S' - ~ 
.3 3 

STJ-046 J Sama seperti e .... rumus integral yang tadi Pak. .... 

Yang dimaksud subjek adalah: 

STJ -048 P Kenapa 3 disubstitusi dulu baru 2 ? 
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STJ-048 J Karena rumus yang tadi .... ee ..... hasil integral batas atas 
dikurang hasil integral batas bawah Pak .... 

STJ-049 P Ada rumusnya tadi ini yang 3 dulu disubstitusi kemudian 
2? 

STJ-049 J Ada pak ... yang tadi rumusnya (subjek menunjuk sambil 
mengungkapkannya) 

STJ-050 

STJ-050 

STJ-051 

STJ-051 

STJ-052 

STJ-052 

STJ-053 

STJ-053 

STJ-054 

STJ-054 

STJ-055 

STJ-055 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

L :: J £M -J~ .. ~ f{b) - . f{~) 
• 

Integral a menuju b ... .f(x) dx sama dengan hasil integral 
batas alas dikurang hasil integral batas bawah. 

:>7 

~ dari mana di dapat ? 

I ~ 
3 3-

Dari 1/3 dikali 33 Pak ... 

~ ..... ....... ? 

~~ 

Ini 
_S!_ 

.::3 ? 

,,- '!>-
~ 1/3 dikali 23 

' -1 J? 

-2~ 
Pak ... 

Selarifutnya, kenapa disini [ --t-"f-]berubahjadi tambah? 

Karena minus dikali minus menjadi plus 

21 ~ 
~ ----~t1 

Apa maksudnya ini [ · " 1> } dikumpul ? 

Disini dikumpulkan yang memilild yang sama sehingga 
dia dikurangkan terlebih dahulu, setelah itu d{jumlah 
dengan menyamakan penyebut yang belum mempunyai 
penyebut yang sama. 
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STJ-056 p I~ 

Jadi ... dari mana ini ~ ? 

STI-056 J Dari27 - 8 

STJ-057 

STJ-057 

STJ-058 

STJ-058 

p ~ 
lni minus 5? 

J 

p 

J 

- 5 dari --+t---1-

= ~~ - It; 

Se/anjutnya, ini [ 1 dari mana didapat ? 

l .!' '5' 

I · 3 J belum mempunyai penyebul yang sama 
sehingga harus disamakan penyebutnya ter/ebih dahu/u, 
dengan mengalikan .. e .... - 5 tadi dika/i 3 sehingga akan 
mempunyai penyebut 3. 

STJ-059 P Jadi hasilnya? 

STJ-059 J 

STJ-060 p 

..( 
--;::---:,.A-

Hasilnya I 3 1 satuan luas Pak.. .. 

Mengapa luasnya difumlah 

Berasal dari tulisan subjek pada saat di wawancara: 

ltol<~l :.__ii " L 1 - ----. 1 t ,..:4:___ _ __ _ 

3 3 

IPos -
STJ-060 J Karena kita mencari luas total yang diarsir tadi sehingga 

luas pertama difumlah dengan luas kedua. 

STJ-061 P Jadi hasilnya ? 

STJ-061 J 

STJ-062 p 
2 3 St~Won ~Pos 

Dari mana ini I - 1 ? 

STJ-062 J Karena kita menjadikan pecahan campuran 
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d) Verifikasi 

Pada tahapan ini, Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode STJ-063 berikut: 

STJ-063 P Coba periksa /cembali jawabannya ?apakah Anda sudah 
yakin benar ? 

STJ-063 J Yakin Pak .... 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan keterampilan 

proses pemecahan (KTPP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan. Validasi data 

dilakukan dengan cara membandingkan data basil tes diagnostik dan data 

basil wawancara. Perbandingan data basil tes diagnostik dan data basil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
kemampuan keterampilan proses pemecahan pada tes 
diagnostik dan Wawancara setiap tahapan 

Tes diagnostik Wawancara 

Memahami soal 

Pada tahapan m1 yaitu: (1) 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik 

dalam menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di 

tanyakan (STJ-/angkah-01) , (2) 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik 

dalam mengidcntifikasi y = x2 
- 2x 

Pada tahapan ini yaitu: (1) 

Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan (STJ-003, STJ-

004), (2) Kemampuan subjek 

tinggi sangat baik dalarn 
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sebagai kurva parabola dan syarat mengidentifikasi y = x2 
- 2x 

sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai sebagai kurva parabola dan syarat 

batas-batas pada soal (SFJ-langkah- sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai 

02) batas-batas pada soal (STI-005, 

STJ-006, STJ-007) 

Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

tinggi sangat baik dalam menyebutkan subjek tinggi sangat baik dalam 

rencana yang akan dikerjakan dalam menyebutkan rencana yang akan 

menggambar kurva dan daerah arsiran, dikerjakan dalam menggambar 

menentukan batas-batas integral, kurva dan daerah arsiran, 

menggunakan konsep integral L = menentukan batas-batas integral, 

J: yea dan J: f(x)ctt = F(b) _ F(a), menggunakan konsep integral 

selesaikan dengan operasi hitung (STJ- L= J: ydx dan 

/angkah-03) J: f(x)dx = F(b)- F(a), 

selesaikan dengan operasi hitung 

( STJ-008) 

Melakukan rcncana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek tinggi Pada tahapan Iru, subjek tinggi 

mampu melakukan penyelesaian soal (ST) mampu melakukan 

yaitu: penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek tinggi baik (1) Kemampuan subjek tinggi 

dalam menggunakan strategi atau 

cara yang benar dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Cara yang benar dalam 

menentukan teknik 

menggambar graftk (STJ

langkah-04) 

baik dalam menggunakan 

strategi atau cara yang benar 

dalam menyelesaikan soal 

meliputi: 

l .a Cara yang benar dalam 

menentukan teknik 

menggambar grafik (STJ-
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l.c 

Cara yang benar dalam 

menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran (ST1-

/angkah-05) 

Cara yang benar dalam 

menentukan batas-batas 

integral pada sumbu X 

berdasarkan gambar yaitu 

luas pertama batas-batas 

x = 0 dan x = 2 luas kedua 

batas-batas x = 2 dan x = 3 

(ST 1 -/angkah-06) 

l.d Cara yang benar dalam 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu 

Lt = - L2 
f(x)dx dan L2 = 

J: f(x)dx (ST1-langkah-07) 

(2) Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik dalam mengerjakan dengan 
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010, ST1-011, ST1-014) 

l.b Cara yang benar dalam 

menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran 

(ST1-012, ST1-013) 

l.c Cara yang benar dalam 

menentukan batas-batas 

integral pada sumbu x 

berdasarkan gam bar 

yaitu luas pertama batas

batas X = 0 dan X = 2 

luas kedua batas-batas 

X = 2 dan X = 3 

(ST1-019) 

l .d Cara yang benar dalam 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu 

Lt = - J: f(x)dx dan L2 

= J: f(x)dx (ST1-029) 

tepat operasi perhitungan bentuk (2) Kemampuan subjek tinggi 

pangkat dan bentuk pecahan sangat baik da\am 

(ST 1-/angkah-08) mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan 

(STJ-031, STJ-032, STJ-033, 

STI-034, ST1-035, STJ-036, 

STJ-037, STJ-038, ST1-039, 

STJ-040, STJ-041, STJ-042, 

STJ-043, STJ-044, STI-045, 

ST1-046, ST1-048, STJ-049, 

STJ-050, ST1-051, STJ-052, 
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STJ-053, STJ-054, STJ-055, 

STJ-056, STJ-057, STJ-058, 

STJ-059, STJ-060, STJ-061, 

STJ-062) 

Pada tanapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

tinggi sangat baik dalam memeriksa subjek tinggi sangat baik dalam 

kembali jawabannya (STJ-langkah- memeriksa kembali jawabannya 

09) (STJ-063) 

Berdasarkan Tabel 4.6, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP) dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral adalah valid. 

Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data 

dan membuat rubrik analitik. 
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b. Papa ran Data basil tes diagnostik (TD) soal nom or 2 Subjek Tinggi (ST) 

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = 4 - x! .dan y = 3x, garis 

x = Odanx = 2. 

- ---·· -----=~=-'"; 1~- _ ::STL-/angkah-U_I ____ _ _ _ 

s~(lt~'t 1l -:. 0 cl.a'f' -a ~ 1. 

-----·-"2·~~ · ~al :: _- · ~: _ _ ·--------·-- -·-----. __ 
1-- ~) !i; 1 --»2 ( ~rv,1 ?a~ bola} 

y" -: ?>"lf ( ~urvo linierl SF[-langkah-UL 

\<11~t.1 ~on \,"~"~-be~~ a$ in~eg t<~~l ST2-lanvlmh-03 

~n~U~QII ttJiliU~ !jGifl_1 Ji9<Jn:1~~ 

1------- - L : J ~' -Y1 J11 J.o" [ f( u) ~~ ~ .f (b J -t (.,.) 

--

--

i - , 
I 
I 

I 

I 
~-----

~ 
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,. iw - ~ v~- {'IQ' [.' _, L.: j t{v) J-v :: rlb)- f("') 

:: { 1 - l& - ~ "\ -t> 
l/ ST2-langkah-08 

-- -~ _?4 - '2. _ _, -; ~-S~ -- -- --

---~.------\.~--'----_-_"_~-----------~~---~---~~-~·-=---~=----= ~ 
L ,. -: ,. ~h - y, J.11 --j 

----- ---~-- f -~,- (1 .. ·:-; 2 ) cfv -- --- --·-·--- -- -- --1 

• 
(, 

g: 5'\ 
~--· -- - - . ·-· --. - - ·- -·I 

I 

\.~ l1 

~~==-=---~-------=·=_--=_·-=_--~-==-- -;__-~-=---·~-----~---_-_-~s;;_-la_~_-~i·~s------_·-_-_-_-_ -_-_-_~] 
- ~ s - ~\:...\01'\ ~o.c;-

-
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1) Kemampuan pemabaman objek kajian matematika (KPOM). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari subjek tinggi bahwa kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika meliputi indikator fakta, konsep, 

prinsip dan skill, dapat dilihat petikan jawaban sebagai berikut: 

Fakta 

Dari petikan jawaban subjek tinggi di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami apa yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal (ST2-langkah-Ol). Kemampuan subjek tinggi sangat baik 

memahami dalam mengidentiftkasi kurva parabola y = 4 - XZ dan kurva 

garis lurus y = 3x dan sebagai batas-batas garis x = 0 dan x = 2 yang 

disyaratkan pada soal (ST2-langkah-02). Kemarnpuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam menuliskan rumus yang akan digunakan (ST2-

langkah-03). Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam mengenal 

dan menuliskan simbol dan notasi pada rumus integral serta dapat 

membedakan antara luas daerah pertama dan luas daerah kedua yaitu Lt = 

I: Y1 - Y2 dx dan L2 = I: y 2 - y 1 dx (ST2-langkah-07). Hasil tes diagnostik 

subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui wawancara. 

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-002 sampai dengan STJ-

003 berikut: 

STJ-002 P Apa yang dikeiahui dengan soal ini ? 

STJ-002 J Yang diketahui ialah kurva y = 4 - x2 ialah kurva 
parabola sedangkan y = 3x ialah kurva garis lurus dan 
syaratnya yaitu x = 0 dan x = 2. 
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ST1-003 P Apa yang ditanyakan ? 

ST1-003 J YangditanyakanPak ... luasdaerah. 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam mengidentifikasi 

kurva parabola y ;:= 4- x2 dan k~-:'-", garis lurus y = 3x dan sebagai batas-

batas garis x = 0 dan x = 2 yang disyaratkan pada soal, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode ST 1-004 sampai dengan ST 1-006 

berikut: 

ST 1-004 P Apa cirinya sampai Anda mengatakan parabola ? 

ST1-004 J lya Pak ...... Kurva parabola memiliki ciri variabel x 
berpangkat dua. 

ST1-005 P sementara y = 3x ? 

ST1-005 J Sementara kurva garis lurus tidak mempunyai 
pangkat ..... maaf pak ...... kalau kurva garis lurus 
mempunyai variabel pangkat satu. 

ST1-006 P Selanjutnya, garis x = 0 dan x = 2 sebagai apa tadi? 

SR1-006 J Sebagai syarat Pak .... 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menyebutkan 

rumus yang akan digunakan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode ST1-007 berikut: 

STJ-007 P Apa rencana yang Anda lakukan dalam menyelesaikan 
soal ini? 

ST1-007 J Dalam memyelesaikan soal....ee ..... kita akan menuliskan 
terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan, terus yang 
disyaratkan, lalu menggambar kurva, dan mengarsir daerah, 
selanjutnya menentukan batas-batas integral, lalu menentukan 

rumus yang digunakan yaitu L = J: y 1 - y 2 dx , 

dan J: f ( x) dx = F (b) - F (a) , setelah itu menyelesaikan 
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dengan operasi hilwlg. 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam mengenal simbol dan 

notasi pada rumus integral serta dapat membedakan antara luas daerah 

pertama dan luas daerah kedua yaitu L, = r Yt- Y2 dx dan L2 = 

r y 2 - y1 dx, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

STJ-024 sampai dengan STJ-026 berikut: 

STJ-024 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan? 

STJ-024 J Setelah itu menentukan rumus yang akan digunakan. 

STI-025 P Silakan tulis rumusnya ..... 

STJ-025 J (subjek menuliskan rumusnya) 

b 1 

STJ-026 P Bisa dijelaskan maksud simbol rumus tersebut? 

STJ-026 J Jya Pak .... luas pertama sama dengan intergal a = 0 
sebagai batas bawah menuju b- 1 sebagai batas alas ..... 
Yl _ Y2 karena kurva parabola dikurang kurva 
garis,karena ... e..... kurva parabola berada di alas 
daerah arsiran sedangkan kurva linear berada dibawah 
daerah arsiran sedangkan dx sebagai keterangan 
integral. Luas kedua sama dengan intergal a = 1 sebagai 
batas bawah menuju b =2 sebagai batas atas ..... Y2 y, 
karena kurva linear berada di atas daerah arsiran 
sedangkan kuva parabola berada di bawah daerah 
arsiran sedangkan dx sebagai keterangan integral. 
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Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman fakta 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pemahaman fakta. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasH wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.7 

Tabel4.7 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
pemahaman fakta pada tes diagnostik dan Wawancar a 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian m1 yaitu (I) Pada bagian ini yaitu : (I) 

Kemampuan subjek tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami apa yang diketahui baik memahami apa yang 

dan ditanyakan pada soal (ST2- diketahui dan ditanyakan pada 

/angkah-01), (2) Kemampuan subjek soal (STJ-002, STJ-003), (2) 

tinggi sangat baik memahami dalam Kemampuan subjek tinggi sangat 

mengidentifikasi kurva parabola y = baik memahami dalam 

4- 2 dan kurva garis lurus y = 3x mengidentifikasi kurva parabola y 

dan sebagai batas-batas garis x = 0 = 4 - x2 dan kurva garis lurus y = 

dan x = 2 yang disyaratkan pada soal 3x dan sebagai batas-batas garis x 

(ST2-langkah-02), (3) Kemampuan = 0 dan x = 2 yang disyaratkan 

subjck tinggi sangat baik memahami pada soal (STJ-004, STJ-005, 

dalam menuliskan rumus yang akan STJ -006), (3) Kemampuan subjek 

digunakan (ST2-langkah-03), (4) tinggi sangat baik memahami 

Kemampuan subjek tinggi baik rumus yang akan digunakan (STJ

memahami dalam mengenal dan 007), ( 4) Kemampuan subjek 

menuliskan simbol dan notasi pada tinggi sangat baik memahami 

rumus integral serta dapat dalam mengenal simbol dan 
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membedakan antara luas pertama dan notasi pada runms integral serta 

luas kedua yaitu Lt = dapat membedakan antara luas 

J: y 1 - y 2 dx dan 

= s: Y2 - y, dx (ST2-langkah-07) 

L
2 

daerah pertama dan luas daerah 

kedua yaitu L, = r y1 - y2 dx 

dan 

~ = r Y2 - y, dx (STJ-024, STJ-

025, STJ-026) 

Berdasarkan Tabel 4.7, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pemahaman fakta adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan 

acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Konsep 

Dari petikan jawaban subjek tinggi di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk 

grafik parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x dengan menentukan titik 

pada kurva di sumbu koordinat (ST2-langkah-04, ST2-langkah-05), dan 

sangat baik memahami dalam syarat grafik parabola y = 4 - x2 dimana 

a = 1 > 0 membuka ke atas dari bentuk umum y = d + bx + c dan syarat 

grafik garis lurus y = 3x dari bentuk umum y = mx + c (ST2-langkah-04). 

Kcmampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang konsep 

integral yaitu Lt = J: y , - y 2 dx dan L2 = J: y 2 - y, dx (ST2-langkah-07). 

Kcmampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang konsep 

rumus jumlab luas daerah arsiran L = Lt + L2 (ST2-langkah-08). Hasil tes 
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diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikon:firmasi melalui wawancara. 

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola dan 

garis lurus, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-

008 sampai dengan ST 1-013 dilanj utkan kode ST 1-017 berikut: 

STJ-008 P Apayang Anda lakukanperlama kali? 

STJ-008 J Menuliskan yang diketahui Pale... .. 

ST 1-009 P Silakan. ..... 

STJ -009 J (subjek menuliskan yang diketahui) 

ST1-0JO p Bisa dijelaskan. .... mengapa 
nol(O) dan. .... apa istilahnya? 

disini f.~ - Y'l ~ D) 

STJ-010 J Memfaktorkan Pak .. .. 

STJ-011 P Oh ya .... . silak.an j elaskan. 

STJ-011 J Disini .... e ..... 

Subjek menunjuk has if tulisannya sambil 
mengungkapkan: 

karena titik potong sumbu x maka y-nya = 0 yailu 4 - Y.! 
= 0, setelah itu difaktorkan untuk mencari xi dan x2 

STJ-012 P Selanjutnya, apa ini ...... ? 

t-i-\i~~"'!) _ _tV.., bu y _;. -u ,. o 
~:; ~ -'liz. 

'j =- -4 -::-o-r--- -· 
----; , - -'f ~ (o,-•i) 

STJ-012 J Titik potong sumbu y dengan x = 0 Pak .. .jadi y = 4 - Y.!, 
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ee .... y = 4 - 02, ee ..... y-nya = 4 Pak .. .jadi (0,4) 

ST1-013 P Oh iya ...... apa ini 

yang kita tulis y = 3x ? 

ST1-01; J y = 3x yaitu kurva linear Pak ... kurva melalui titik (0,0) 
dengan gradien m-nya yaitu 3. 

ST 1-01 7 P Silakan digambar ..... 

ST1-017 J (subjek menggambar) 

,. ' L /~' 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami syarat grafik parabola 

y = 4 - x2 dimana a = 1 > 0 membuka ke atas dari bentuk umumy =ax! + 

bx + c dan syarat graflk garis lurus y = 3x dari bentuk umum y = mx + c, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-01 3 sampai 

dengan ST1-01 5 dilanjutkan kode ST1-018 berikut: 

STJ-013 P Oh iya ...... apa ini 

'1 .: 31.' =' ~d~;~lui IHi~ (o,c:)_ 
m :::: 3 -) ~" N '> ~t ~ "'"'" 

yang kita tulis y = 3x ? 

ST1-013 J y = 3x yaitu kurva linear Pak. ... kurva melalui titik (0,0) 
dengan gradien m-nya yaitu 3. 

STJ-014 P Kenapa mela/ui (0,0) apa a/asannya? 

ST 1-014 J Karena y = 3x a tau kurva linear tidak memi/iki konslanta 
dari bentuk umum y = mx. 
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ST1-015 p Terus, ini [~fA tis ~t ~0<\fl} apa maksudnya garis ke 
kanan? 

ST1-015 J Subjek menunjuk hasil tulisannya: 

ST1-018 

ST1-018 

p 

J 

Garis ke kanan Pak .. karena gradiennya = 3 yailupositif 

Mengapa kurva parabolanya membuka ke bawah ? 

' lya pak ... karena disini [~-= 1 -'W.] koefisien J! yaitu 
- 1, sedangkan syaratnya tadi jika a < 0 kurvanya 
membuka ke bawah dari bentuk umum y = aJ! + bx + c 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep integral yaitu L1 = J: y 1 - y 2 dx dan L2 = J: Y2 - Y1 dx, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-025 sampai 

kode STJ-026 berikut: 

STJ-025 P Silakan tulis rumusnya ..... 

STJ-025 J (subjek menuliskan rumusnya) 

STJ-026 P Bisa dijelaskan maksud simbol rumus tersebut ? 

ST1-026 J lya Pak .... luas pertama sama dengan intergal a = 0 
sebagai batas bawah menuju b= 1 sebagai batas atas ..... 
YJ _ Y2 karena kurva parabola dikurang kurva 
garis,karena ... e..... kurva parabola berada di alas 
daerah arsiran sedangkan kurva linear berada di bawah 
daerah arsiran sedangkan dx sebagai keterangan 
integral. Luas kedua sama dengan intergal a = 1 sebagai 
batas bawah menuju b =2 sebagai batas alas ..... Y2 - YJ 
karena kurva linear berada di atas daerah arsiran 
sedangkan kuva parabola berada di bawah daerah 
arsiran sedangkan dx sebagai keterangan integral. 
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Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep rumus jumlah luas daerah arsiran L = L1 + L2, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-061 berikut: 

STJ-061 P Apa maksudnya [ L~l~ : C, t L l} ...... ? 

STJ-061 J Luas total yaitupenjumlahan dari luas pertama ditambah 
dengan luas kedua sehingga (sambil menjelaskan apa 
yang dia tulis) 

Lwh,( :: C, t Ll 
;; 13 7 

(, ~ 

30 - y Sd \v""' lo"' .. -6 

Validasi Data Subjck Tinggi (ST) tentang kcmampuan terhadap 

pemabaman konsep 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pemahaman konsep. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasi l tes diagnostik dan data basil wawancara. 

Perbandingan data basil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.8 

Tabel 4.8 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tioggi (ST) terbadap 
pemahamao konsep pada tes diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian mt yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjck tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baikS memahami dalam menyajikan baik memahami dalam 

konsep ke bentuk grafik parabola y = menyajikan konsep ke bentuk 

4 - :>? dan garis lurus y = Jx dengan grafik parabola y = 4 - x2 dan 
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menentukan titik pada kurva di garis lurus y = 3x dengan 

sumbu koordinat (ST2-/angkah-04, menentukan titik pada kurva di 

ST2-langkah-05), (2) Kemampuan sumbu koordinat (ST1-008, ST1-

subjek tinggi sangat baik memahami 009, ST1-010, ST1-0JJ, STJ-012, 

syarat grafik parabola y = 4 - ~ ST1-013, STJ-017), (2) 

dimana a = 1 > 0 membuka ~::-- atas Kemampuan subjek tinggi sangat 

dari bentuk: umum y = d + bx + c baik memahami syarat grafik 

dan syarat gra:fik garis lurus y = 3x parabola y = 4 - x2 dimana a = 1 

dari bentuk: umum y = mx + c (ST2- > 0 membuk:a ke atas dari bentuk: 

/angkah-04), (3) Kemampuan subjek umumy = w! + bx + c dan syarat 

tinggi sangat baik memahami dalam graft.k garis lurus y = 3x dari 

menyatakan ulang konsep integral bentuk umum y = mx + c (ST1-

.tu L - r" dx d L _ 013, STJ-014, ST1-015, ST1-018), ya1 1 - Ja Y1 - y 2 an 2 -

a (3) Kernampuan subjek tinggi 

L Y2 - Y1 dx (ST2-Iangkah-07), (4) baik memahami dalam 

Kemampuan subjek tinggi sangat menyatakan u1ang secara verbal 

baik memahami rnenyatakan u1ang konsep integral yaitu L1 = 

konsep rumus jwnlah luas daerah Jb y dx 
a Y1 - 2 dan 

arsiran L = L1 + L2 (ST2-langkah-08) r Y2- Y1 dx (ST1-025, 

STJ-026), (4) Kemampuan subjek 

tinggi baik memahami dalam 

menyetakan ulang secara verbal 

konsep rumus jumlah luas daerah 

arsiran L = L1 + L2 (STJ -061) 

Berdasarkan Tabel 4.8, data hasil tes diagnostik sesuai dcngan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pemahaman konsep adalal1 valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan 

acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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Prinsip 

Dari petikan jawaban subjek tinggi eli atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggambar dua kurva dan di 

syaratkan berupa letak daerah arsiran (ST2-/angkah-OS). Kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan teorema dasar 

b I 

integral yaitu L = fa f(x)dx =F(b) - F(a)misalnya L1 = J 4 -x2 - (3x)dx 
0 

[ ]
I [ ] 

1 3 32 1 3 3 2 1 3 3 2 
= 4x-- x --x = 4(1) --(1) --(1) - (0) --(0) --(0) (ST1-

3 2 0 3 2 3 2 

langkah-08) serta kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami sifat 

integral bentuk pangkat 
I 

misalnya J 4- x2 
- (3x) dx 

0 

= 

[ 
} 3 ]I 4x- - x 3 

--x2 (ST2-langkah-08). Kemampuan subjek tinggi sangat 
3 2 0 

baik memahami dalam menggunakan dua kurva yang saling berpotongan 

dengan rumus YI = Y2 dimana Yt = 4 - x2 dan Y2 = 3x (ST2-langkah-05). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami dalam menggambar dua kurva dan letak 

daerah arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

ST1-016 sampai dengan STJ-017 dilanjutkan STI-019 sampai dengan ST1-

020 berikut: 
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ST1-016 p Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

ST1-016 J Selanjutnya menggambar kurva dan mengarsir 

daerahnya 

ST1-017 p Si/akan digambar ..... 

ST1-017 J (subjek menggambar) 

- -

ST1-019 P Selanjutnya, mengapa arsiranya ada dua? 

STJ-019 J Iya Pak ... karena kurva ini 

dibatasi oleh dua kurva yaitu kurva parabola dan kurva 
linear. 

ST1-020 P Selanjutnya? 

STJ-020 J Selanjutnya ..... ee ..... . 

luas kedua dibatasi oleh kurva linear dan kurva 
parabola Pak ... 
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Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral yaitu L = J: f(x)dx=F(b)- F(a)misalnya L1 = 

I 

J 4 -x2 -(3x)dx 
0 

= = 

1 3 3 2 [ 1 3 3 2] 4(1) -3(1) - 2 (1) - (0)-
3

(0) -
2 

(0) , seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode STJ-036 sampai dengan STJ-038 berikut: 

STJ-036 p Kenapa bisa 1 dulu disubstitusi di sini 

: 
. ~ I 2 3 ). I I 

lt-~-. - i1t o · 
:::. [-f · I - ~I~ -~I I) - l4 ·0 - ~ o 

11
- I: 0 t) 

I I ., • 'l 

baru 0, adakah rumusnya ? 

STI-036 J Jya Pak ... ada rumusnya yaitu integral bat as at as 
dikurang integral batas bawah Pak. .... 

STJ-037 p Bisa ditulis rumusnya ? 

STJ-037 J Bisa Pak. ... (subjek menuliskan rumusnya) 

L -= S f C-w) c:l ~ 
_;;;__:._,..,::;.._F ( b) - F ("') 

STJ-038 P Apa maksudnya simbol-simbol yang Anda tulis? 

STJ-038 J lya Pak. ... . integral a menuju b, a sebagai batas bawah 
dan b sebagai batas f(x) dx, f(x) ialah kurva yang 
diketahui Pak ... kemudian F yaitu hasil integral dari 
kurva yang tadi diketahui. F(b) adalah batas atas b 
disubstitusikan ke F dan F(a) adalah batas bawah a 
disubstitusikan ke F 

Kemampuan subjek tinggi sangal baik memahami sifat integral bentuk 

Jl [ 1 3 3 2]' . pangkat misalnya 
0 

4- x 2 
- (3x) dx = 4x-3 x -2 x 

0

, sepertJ yang 
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terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-033 sampai dengan STJ-

034 berikut: 

STJ-033 P Selanjutnya ...... dari mana Anda dapat ini . 

: 
.A I !l 3 .1. I I 

I .' 'It - ~ )! - ~ 7t ~ -
4 menjadi 4x, XZ menjadi J/3x3 ? 

Diambil dari L1 pada saat subjek menghitung: 

STJ-033 J Oh ..... yang ini Pak ... dimasukkan ke rumus integral, 
karena sesuai dengan rumus integral yaitu 

koefisian per pangkat variabel ditambah 1 dikali variabel 
pangkat ee .... ditambah 1. 

STJ-034 P Bisa dituliskan rumusnya ? dan contohnya ? 

STJ -034 J (subjek menuliskan rumusnya dan conlohnya) 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan dua 

kurva yang saling berpotongan dengan rurnus y, = Y2 dimana y, = 4 - x2 dan 

Y2 = Jx, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-028 

sampai dengan STJ-032 berikut: 

STJ-028 P Darimana Anda dapatkan 1 pada sumbu x? 

ST 1-028 J Di sini ada perpotongan dua kurva. 

STJ-029 P Bisa ditu/is perpotongannya yang Anda maksud ? 
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STJ-029 J (subjek menuliskan) 

"' - 1l.2- 3tt "'0 

'l# * 3~ - 4 " 0 

STJ-030 P Bisa dijelaskan perpotongan tadi ? 

STJ-030 J Iya pak ..... rumusnya yaitu y linear sama dengan y 
parabola, lalu memasukkan nilai-nilai y yaitu 3x = 4 - ~ 
kemudian dikumpulkan pada satu ruas sehingga ~ + 3x -
4 = 0, lalu difaktorkan yaitu (x - l)(x + 4) = 0, kemudian 
x1-nya yaitu -4 dan x2-nya yaitu 1. 

STJ-031 P Yang mana digunakan 1 atau - 4? 

STJ-031 J Yang satu Pak. .... 

STJ-032 P Kenapa bisa I ? 

ST1-032 J Karena syarat pada soal tadi yaitu x = 0 dan x = 2, 
sedangkan - 4 tidak berada diantara keduanya Pak .... 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman priosip 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pemahaman prinsip. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) terhadap 
pemahaman prinsip pada tes diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (I) 

Kemampuan subjek tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam menggambar baik memahami dalam 

dua kurva dan di syaratkan berupa menggambar dua kurva dan . di 

letak daerah arsiran (ST2-/angkah- syaratkan berupa letak daerah 

05), (2) Kemampuan subjek tinggi arsiran (STJ-016, STJ-017, ST1-

sangat baik memahami dalam 019, STJ-020), (2) Kemampuan 

menggunakan 

integral 

teorema dasar subjek tinggi sangat baik 

yaitu L = memahami dalam menggunakan 

J: f(x)dx = F(b) - F(a)misalnya 

I 

L1=J 4-x2 -(3x)dx= 
0 

4{1) -I(li -~(l/ -[co)-I(o)3 -~(0)2 ] 
3 2 3 2 

(STJ-/angkah-08), (3) Kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami 

sifat integral bentuk pangkat 

misalnya 

(ST2-

/angkah-08), (4) Kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami 

dalam menggunakan dua kurva 

teorema dasar integral yaitu L = 

J: f(x)dx=F(b) - F(a) rnisalnya 

I 

L1= J 4-x2 -(3x)dx = 
0 

4(1)-~(li -~(1)2 -[(0)-~(0i -~(0)2 ] 
3 2 3 2 

(ST1-036, STJ-037, STJ-038), (3) 

Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami sifat integral 

bentuk pangkat misalnya 

I 

J 4-x2 -(3x)dx = 
0 

1 3 3 2 

[ ]

I 

4x - 3x -
2

x 
0

(STJ-033,ST1-

yang saling berpotongan dengan 034), (4) Kemampuan subjek 

rum us YJ = Y2 dimana Y• = tinggi sangat baik memahami 
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4 - x2 dan Y2 = 3x (ST2-langkah-05) dalam menggunakan dua kurva 

yang saling berpotongan dengan 

rumus YI = Y2 dimana YI = 

4- x2 dan Y2 = 3x (STJ-028, STJ-

029, STJ-030, STJ-031, STJ-032) 

Berdasarkan Tabel 4.9, data basil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pemahaman prinsip adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan 

acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Operasi (Skill) 

Dari petikan jawaban subjek tinggi di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung 

. 12 3 8 1 
bentuk pangkat dan bentuk pecahan m1salnya - --+---- 8 + 4 (ST2-

2 2 3 3 

langkah-08). Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menentukan hasil akhir misalnya Luas total = L1 + L2 = ~+.!.2.= 30 
=5 

6 6 6 

satuan Juas (ST2-langkah-08). 

Basil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasi l wawancara, menunjukkan bahwa kemarnpuan subjek 

tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode STJ-039 sampai dengan STI-045 dilanjutkan STJ-050 sarnpai 

dengan STJ -060 berikut: 

-
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STJ-039 p Selanjutnya, darimana ini [ ( 4 - ~- ~)- 0 1? 

STJ-039 J Dimasukkan nilai-nilai batasnya tadi Pak ... 

:=lj · I - • ~ I: ~ ~ 11 
) - [4 · 0 - \ -o 

9

- \ 0 
2

) 
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sehingga 4 dikali 1 kurang 113 di kali 13 dikurang 312 
dikali 12 dikurang 4 dikali 0 dikurang 1/3 dikali rf 
dikurang 3/2 dika/i o2 Pak. .. ,.sehingga hasilnya 4 - 1/3 -
312-0 Pak. ... 

STJ-040 P Jadi ... hasil dari ....:1_? 

STJ-040 J ~ ........ .4 dikali 1 Pak .. . 

STJ-041 P T ...... ? 

ST1-041 J ~~ ......... 113 dikali 13
. 

ST1-042 ~ 
p ~ ........ ? 

STJ-042 J 
_3_ i_ 

.2_}__ .......... .312 dikali 12 

ST1-043 P Kenapa bisa no/ disini 0 ? 

ST1-043 J Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan 
menghasilkan 0. 

ST1-044 p .:1'! - .J - 9 

Dari di dapat ini [ " 1 ? 

ST1-044 J Dari ( -1 -~ - ~)yang disamakan penyebutnya masing
masing Pak. .... 

ST1-045 P Baik. ...... hasilnya? 

ST1-045 J ~~ 
6 --- ..•.••• satuan luas 

~ t:l 
ST1-050 p 

Selanjutnya, dari mana Anda dapat ini [ ·- 2 - ] ? 

ST1-050 J 3 ... 
-~ Dari 3/2 dikali 22 Pak. .... 

ST1-051 P --~ ..... ? 

STJ-051 J 

STJ-052 p 

4--+ Dari 4 kali 2 

v 
Kalau ini -~ ? 
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STI-052 ' J ~~ 
Dari 113 dikali 23 Pak ..... . 

STI-053 p 3 
Yangini ~? 

STJ-053 J '; 'L 

T'-- Dari 3/2 dikali 12 Pak ..... 

STI-054 P ~ -- ? 

STJ-054 J H 4kalil 

STJ-055 

STJ-055 

STJ-056 

STJ-056 

p .-f..
e. . ? 

J 

p 

113 d ikali 13 

-
1i : ~ ~ ~ ~ +1 Selanju1nya, ini ? 

J 
lni basil .;P{-- w :B -(~ -~ 

150 

STJ-057 P Kenapa disini berubah tanda, tadinya r__,. -]minus 4 
» 

{ 

menjadi [ ---+--4- ]positif 4, r+ ~positif 113 menjadi 
I 

[ 3- Jnegatif 113, coba beri alasan ? 

STJ-057 J Minus kali minus menjadi plus Pak .... sedangkan minus 
kali plus tetap minus. 

STI-058 P , 9 + 1-~ 
Selanjutnya, dari mana ini L-, O? - ] ? 

STJ-058 J ~-~~'~-3~~~~~· ~'-4~~·~d 
Dari i 'l. 3 3 . l Pak ..... 

STJ-059 P :n -+ 1-4 - 2"/ 

Selanjutnya, ini [- ] dari di dapat ? 

STJ -059 J ~ -t + -I -1 
Dari [ ..., ] yang di samakan penyebutnya 
Pak .... 

STJ-060 P Di dapat? 

ST 1-060 J l.l 
__£._ 
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Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menentukan basil 

akhir "saln L tal L L 13 17 30 5 1 . IDI ya uas to = 1 + uz = -+- =-= satuan uas, seperti 
6 6 6 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-061 berikut: 

STJ-061 P Apa maksudnya { Lwl-1 " L, ~ L2j ...... ? 

STJ-061 J Luas total yaitu penjumlahan dari luas pertama ditambah 
dengan luas kedua sehingga (sambil menjelaskan apa 
yang dia tulis) 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman operasi (Skill) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap pemahaman operasi (Skill). V alidasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data basil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data basil tes diagnostik dan data basil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.10 
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Tabel 4.10 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) 
terhadap pemahaman operasi (Ski/{) pada tes diagnostik 
dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pad~ bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk menggunakan operas1 hitung 

pangkat dan bentuk pecahan bentuk pangkat dan bentuk 

. 12 3 8 1 
IDisalnya--- +- - - - 8 + 4 

2 2 3 3 

(ST2-langkah-08). (2) Kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memaharril 

pecahan 

. 12 3 8 1 
IDisalnya- --+---- 8 + 4 

2 2 3 3 

(ST1-039, ST1-040, ST1-041, ST1-

dalam menentukan hasil akhir 042, ST1-043, STI-044, ST1-045, 

rrilsalnya Luas total = Lt + L2 = ST1-050, ST1-051, STJ-052, ST1-

-
13+17 __ 30 __ 

5 
053, ST1-054, ST1-055, ST1-056, 

satuan luas (ST2-
6 6 6 

langkah-08) 

ST1-057, ST1-058, ST1-059, ST1-

060). (2) Kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami 

dalarn rnenentukan hasil akhir 

rnisalnya Luas total = Lt + L2 = 

13 17 30 
-+-=- =5 satuan luas 
6 6 6 

(STJ-061) 

Berdasarkan Tabel 4.10, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

pernahaman operasi (Skill) adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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2) Kemampuan sistematis prosedural (KSP). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik kemampuan subjek tinggi melakukan 

langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

meliputi: 

• Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(ST2-langkah-OJ). 

• Sangat baik: dalam mengidentiftkasi kurva parabola y = 4 - x2 dan kurva 

garis lurus y = 3x dengan syarat x = 0 dan x = 2 pada soal, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek (ST2-langkah-02). 

• Sangat baik dalam menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

menggunakan konsep integral L = dan 

J: f(x)dx = F (b) = F(a)serta menyelesaikan soal dengan operasi hitung, 

seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek (ST2-langkah-03). 

• Sangat baik dalam menentukan teknik menggambar graftk y = 4 - x2 

dengan menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat dan syarat 

sebuah kuva parabola dan graftk y = 3x dengan syarat sebuah garis lurus, 

seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek (ST2-langkah-04). 

• Sangat baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran, seperti 

yang ditunjukkan padajawaban subjek (ST2-langkah-05). 

• Baik dalam menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar yaitu 

luas daerah pertama batas-batasnya x = 0 dan x = 1, luas daerah kedua 
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batas-batas x = 1 dan x = 2, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (ST2-Iangkah-06). 

• Sangat baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 

I: Y. - Y2 dx dan ~ = r Y2 - Y. dx' seperti yang ditunjukkan pada -
jawaban subjek (ST2-Iangkah-07). 

• Sangat baik dalarn mengerjakan proses penyelesaian dengan tepat dan 

operasi perhitungan dalarn menyelesaikan soal, seperti yang ditunjukkan 

padajawaban subjek (ST2-Iangkah-08). 

• Sangat baik dalam memeriksa kembali jawabannya, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek (ST2-langkah-09). 

Hasi l tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa subjek tinggi 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, meliputi: 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada 

pctikan wawancara dengan kode STJ-002 sampai dengan STJ-003 

berikut: 

STJ-002 p Apa yang diketahui dengan soal ini ? 

STJ-002 J Yang diketahui ialah kurva y - 4 - x2 ialah kurva 
parabola sedangkan y = 3x ialah kurva garis lurus 
dan syaratnya yailu x = 0 dan x = 2. 

STJ-003 p Apa yang ditanyakan ? 

STI-003 J Yang ditanyakan Pak. ... luas daerah. 
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• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam rnengidentifikasi kurva 

parabola y = 4 - x2 dan kurva garis lurus y = 3x dengan syarat x = 0 dan 

x = 2 pada soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode STI-004 sampai dengan STI-006 berikut: 

ST 1-004 P Apa cirinya sampai Anda mengatakan parabola ? 

STI-004 J lya Pak ...... Kurva parabola memiliki ciri variabel x 
berpangkat dua. 

ST1-005 P sementaray = 3x? 

STJ-005 J Sementara kurva garis lurus tidak mempunyai 
pang kat ..... maaf pak ... .. kalau kurva garis lurus 
mempunyai variabel pangkat satu. 

ST 1-006 P Se/anjutnya, gar is x = 0 dan x = 2 sebagai apa tadi ? 

STJ -006 J Sebagai syarat Pak. .... 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam rnenyebutkan rencana yang 

akan dikerjakan dalam menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, menggunakan konsep integral L = 

J: y 1 - y 2 dx dan J: f(x)dx = F(b) = F(a) serta menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode STI-007 berikut: 

STJ-007 P Apa rencana yang Anda lakukan dalam menyelesaikan 
soal ini? 

STI-007 J Dalam memyelesaikan soal....ee ..... ldla akan menuliskan 
terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan, terus yang 
disyaratkan, lalu menggambar kurva, dan mengarsir daerah 
selanjutnya menentukan batas-batas integral, lalu menentukan 

rumus yang digunakan yaitu L = J: y1 - y 2 dx dan 

L f(x)dx = F(b) = F(a) setelah itu menyelesaikan dengan 

operasi hitung. 
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• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menentukan teknik 

menggambar graflk y = 4 - x2 dengan menentukan titik pada k.urva di 

sumbu koordinat dan syarat sebuah kuva parabola dan graflk y = 3x 

dengan syarat sebuah garis lurus, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode ST 1-008 sampai dengan ST 1-015 dan 

dilanjutkan kode ST 1-018 berikut: 

ST 1-008 P Apa yang Anda lakukan pertama kali ? 

STJ-008 J Menuliskanyang diketahui Pak. .... 

STJ-009 P Silakan. ..... 

ST-009 J (subjek menuliskan yang diketahui) 

ST1-010 P 
Bisa dijelaskan. .... mengapa 
no/(0) dan. .... apa istilahnya? 

ST1-010 J Memfaktorkan Pak. ... 

ST1-011 P Ohya ..... silakanjelaskan. 

ST1-011 J Disini .... e ..... 

Subjek menunjuk hasil tulisannya sambil 
mengungkapkan: 

karena titik potong sumbu x maka y-nya = 0 yaitu 
4 - :x! = 0, setelah itu difaktorkan untuk mencari XI 

danx2 

ST 1-012 P Selanjutnya, apa ini... ... ? 
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STI-012 J Titik potong sumbu y dengan x = 0 Pak .. jadi 
y = 4 - x2 

, ee .... y = 4 - rl, ee ..... y-nya = 4 Pak .... jadi 
(0,4) 

ST1-013 P Oh iya ...... apa ini 

11 ; 3-. = ~ cl .. tu -, !d:i ~ {c,0 ) _ 

m :: "> -J ~- 11~ ~~ ~""'" 

yang ldta tulis y = 3x ? 

ST1-013 J y = 3x yaitu kurva linear Pak ... kurva me/a/ui titik 
(0, 0) dengan gradien m-nya yaitu 3. 

ST1-014 

STJ-014 

ST1-015 

STJ-015 

ST1-018 

ST1-018 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Kenapa me/alui (0, 0) apa alasannya ? 

Karena y = 3x atau kurva linear tidak memilild 
konstanta dari bentuk umum y = mx 

Terus, ini { ~" tis h ~nA" J apa maksudnya garis ke 
kanan? 

Subjek menunjuk hasil tulisannya: 

m:::) 

Garis ke kanan Pak .. karena gradiennya = 3 yaitu 
posit!( 

Mengapa kurva parabolanya membuka ke bawah ? 

2 

lya pak ... karena disini [~ -= 1 - ~] koefisien :i' yaitu 
- 1, sedangkan syaratnya tadi jika a < 0 kurvanya 
membuka ke bawah dari bentuk umum y = ~ + bx + 
c 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode ST1-01 7 berikut: 
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STJ-017 

-

P Silakan digambaro 0 Oo 0 

J (subjek menggambar) 

I / \ 
I / __,\-u-----.,, 
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• Kemampuan subjek tinggi baik dalam menentukim batas-batas integral 

berdasarkan gambar yaitu Iuas daerah pertama batas-batasnya x = 0 dan 

x = 1, Iuas daerah kedua batas-batas x = 1 dan x = 2, seperti yang terlihat 

pada pctikan wawancara dengan kode STJ-022 sampai dengan kode STJ-

023 berikut: 

STJ-022 

STJ-022 

STJ-023 

STJ-023 

P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

J Menentukan batas-batas integral Pako ooo 

P Silakan. ooooo 

J (subjek menuliskan) 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 = r: y 1 - y 2 dx dan L2 = r: y 2 - y1 dx, seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode STJ-024 sampai 

dengan kode STJ-025 berikut: 

STI-024 

STJ-024 

STJ-025 

P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

J Setelah itu menentukan rumus yang akan digunakan. 

P Silakan tulis rumusnyao 0 0 0 0 
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STJ-025 J (subjek menuliskan rumusnya) 

b I 

• Kemampuan sutijek tinggi sangat baik dalam mengerjakan proses 

penyelesaian dengan tepat dan operas1 perhitungan dalam 

menyelesaikan soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode STJ-033 dilanjutkan kode STJ-046, dan dilanjutkan kode 

STJ-061 berikut: 

STJ-033 

STJ-033 

STJ-046 

P Se/anjutnya ...... dari mana Anda dapat ini 

4 menjadi 4x, J! menjadi l /3x3 ? 

Diambil dari L1 pada saat subjek menghitung: 

1~ - l - 9 - " 

- - - ' £ ---

J Oh ..... yang ini Pak. .. . dimasukkan ke rumus integral, 
karena sesuai dengan rumus integral yaitu 

koefisian per pangkat variabel ditambah 1 dikali 
variabel pang/cat ee .... ditambah 1. 

P Selanjutnya luas kedua, dari mana ini 

Diambil dari L~ pada saat subjek menghitung: 
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STJ-061 
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J lya Pak .... disini luas kedua karenay2 - yl yaitu kurva 

linear dikurang kurva parabola Pak .... sehingga kurva 

linear terlebih dahulu dikasi ' masuk 

p Apa maksudnya [ L~l• t :: L, !J..J..1 ...... ? 

J Luas total yaitu penjumlahan dari /uas pertama 

ditambah dengan luas kedua sehingga (sambil 

menjelaskan apa yang dia tulis) 

Lwbd = L, + L z 
:; 

,, 
l7 

b t; 

30 - S' s11 \v .. ~t1~S ... -G 

• Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

STJ-062 sampai kode STJ-063 berikut: 

STJ-062 p Cob a, periksa ulang kembali jawaban Anda ? 

STJ-062 J (subjek sementara memriksa jawabannya ).yaldn 
Pak .... 

STJ-063 p Sudah yakin ...... 

STJ-063 J Sudah. .. ... 
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Validasi l>ata Subjek 'finggi (ST) tentang kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) 

Pada bagian ini difakukan vaildasi data tentang kemampuan subjek tmgg1 

terhadap kemampuan sistematis prosedural. Validasi data dilakukan dengan 

Ca.ra membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data :hasli tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) 
terhadap kemampuan sistematls prosedural pada tes 
diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1ru 

melakukan 

penyelesaian yang 

subjek tinggi Pada bagian ini subjek tinggi 

langkah .. Iangkah melakukan langkah.Jangkah 

menyelcsaikan soal 

tepat 

yaitu: 

dalam penyeiesaian yang tepat dalam 

(l) menyelesaikan soal yaitu: (1) 

Kemampuan subjek tinggi sangat Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik dalam menemukan dengan tepat baik dalam menemukan dengan 

apa yang diketahui dan apa yang di tepat apa yang diketahui dan apa 

tanyakan (ST2-langkah-Ol), (2) yang di tanyakan (STJ-002, STJ

Kemampuan subjek tinggi sangat 003), (2) Kemampuan subjek 

baik dalam mengidentiflkasi kurva tinggi sangat baik dalam 

parabola y = 4 - x2 dan kurva garis mengidentiflkasi kurva parabola 

lurus y = 3x dengan syarat x = 0 dan y = 4- x2 dan kurva garis lurus y 

x = 2 pada soal (ST2-langkah-02), = 3x dengan syarat x = 0 dan x = 

(3) Kemampuan subjek tinggi sangat 2 pada soal (STJ -004, STJ-005, 

baik dalam menyebutkan rencana STJ-006), (3) Kemampuan subjek 

yang akan dikerjakan dalam tinggi sangat baik dalam 

menggambar kurva dan daerah menyebutkan rencana yang akan 

arsiran, rncncntukan batas-batas diketjakan dalam mcnggambar 
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integral, menggunakan konsep kurva dan daerah arsiran, 

integral L = f" V.- V~ dx Ja , • ., ~ 
dan menentukan batas-batas integral, 

menggunakan konsep integral L = 
J: f(x)dx = F(b) = F(a) serta 

Ih" - "dx 
fl .1'2 

a 

menyelesaikan soal dengan operast 

hitung (ST2-langkah-03), (4) Lf(x)dx=F(b) =F(a) , serta 

Kemarnpuan subjek tinggi sangat menyelesaikan soal dengan 

baik dalam menentukan teknik operasi hitung (STJ-007), (4) 

menggarnbar graflk y = 4 - x2 Kemampuan subjek tinggi sangat 

dengan menentukan titik pada kurva baik dalam menentukan teknik 

di sumbu koordinat dan syarat menggambar grafik y = 4 - ~ 

sebuah kuva parabola dan grafik y = dengan menentukan titik pada 

3x dengan syarat sebuah garis lurus kurva di sumbu koordinat dan 

(ST2-langkah-04), (S) Kemampuan syarat sebuah kuva parabola dan 

subjek tinggi sangat baik dalam grafik y '=i: 3x dengan syarat 

menggambar kurva dan Ietak daerah sebuah garis lurus (STJ-009, Sfj_ 

arsiran (ST2-langkah-05), (6) 010, ST1-011, NCJ-012, NCJ

Kemampuan subjek tinggi balk 013, NCJ-014, NC1-015, NCJ

dalam mencntukan batas-batas 018), (5) Kcmampuan subjek 

Integral berdasarkan gambar yaitu tinggi sangat baik dalam 

luas daerah pertama batas-batasnya x menggambar kurva dan letak 

= 0 dan x = 1, luas daerah kedua daerah arsiran (NCJ-017), (6) 

batas-batas x = 1 dan x = 2 (ST2- Kemampuan subjek tinggi baik 

/angkah-06), (7) Kemampuan subjek dalam menentukan batas-batas 

tinggi sangat baik dalam menuliskan integral berdasarkan gambar yaitu 

rencana penyelesaian soal yailu L1 = luas daerah pertama batas-

t Yl - Y2 dx dan ~ = t Y2 - Yl dx batasnya x = 0 dan x = 1' luas 
a a daerah kedua batas-batas X = 1 

(ST2-langkah-07), (8) Kemampuan dan x = 2 (NCJ-023), (7) 

subjek tinggi sangat baik dalam 
Kemampuan subjek tinggi sangat 

mengerjakan dengan tepat operasi 
baik dalam menuliskan rencana 

perh!tungan dalam menyelesaikan 
penyelesaian soaJ yaitu. L1 = 
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soal (ST2-langkah-08), (9) r Yt _ y
2 

dx dan ~ = 
Kemampuan subjek tinggi sangat a 

baik dalam memeriksa kembali r Y2 - Yt dx (NCJ-025), 

jawabannya (ST2-/angkah-09). (8) Kemampuan subjek tinggi 

sangat baik dalam mengerjakan 

- proses pcnyelesaian dengan tcpat 

dan operasi perhitungan dalam 

menyelcsaikan soal (STJ-033, 

STJ-046, STJ-061), (9) 

Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik dalan1 memeriksa kembali 

jawabannya (STJ-062, STJ-063). 

Berdasarkan tabel 4. 11, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi dalam 

melak:ukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral yang 

merupakan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) adalah valid. 

De11gan demikian data tersebut dijadil\an acuan dalam meng~alisis data 

dan membuat rubrik analitik. 

3) Kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). 

Berdasarkan data hasil tes diagnostik dari subjek tinggi, ditemukan bahwa 

kemampuan keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan soal 

nomor 2 pada setiap tahapan penyelesaian dmyatakan sebagai berlkut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, kemru.npuan subjek tinggi memWI:Ulli yaitu: 
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(1) Sangat bailc dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan 

apa yang di tanyakan (ST2-langkah-OJ) 

(2) S~gat ~aik cJrurun mttngidentifikasi y = 4 - x2 sebagai la!rva 

parabola dan y = 3x sebagai kurva garis lurus dengan syarat x = 0 

dan x = 2 sebagai batas-batas pada soal (ST2-/angkah-02) 

b) Mc:ren~~a.k~n R~TIY~l~sa.ian 

Pada tahapan lnl, kemampuan subjek tinggi sangat baik da1am 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

dan daerab arsiran, menentukan batas-batas integral, menggunakan 

konsep integral L = J: y1 - y2 dx, dan J: .f(x)dx = F(b) = F(a) serta 

menyelesaikan soal dengan operasi hi tung (81'2-/angkah-03) 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjel< tinggi melakukan penyel~saian soal yaitu: 

(1) kemampuan subjek tinggi baik dalam menggunakan strategi atau 

cara yang benar dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Cara yang benar dalam menentukan teknik menggambar graftk 

(ST2-langkah-04) 

1. b Cara yang benar dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran (ST2-langkah-05) 

I.e Cara yang benar dalam menentukan batas-batas integral pada 

sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas pertama batas-batas 

x = 0 dan x = 1 luas kedua batas-batas x = 1 dan x = 2 

(ST2-langkah-06) 
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l.d Cara yang benar dalam menuliskan rencana penyelesaian soal 

(ST2-langkah-07) 

(2) Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operas! perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan 

(ST2-langkah-08) 

d) V~rifikasi 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya (ST2-langkah-09) 

Hasil tes diagnqstik subjek tersebut selanj~tnya dikqn.firmasi melalui 

wawancara. Disimpulkan bahwa hasil analisis kemampuan keterampilan 

proses pemecahan dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral dapat dilih~t pada petikan wawancara setiap 

tahapan penyelesaian dmyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan inj, yaitu: 

( 1) Kemampuan subjek tinggi san gat baik memahamj dalam 

menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di 

tanyakan, seperti yang t~rlihat pada petikan wawancara dengan kode 

STJ-002 sampai dengan STJ-003 berikut: 

STJ-002 P Apa yang diketahui dengan soal ini ? 

STJ-002 J Yang diketahui ialah kurva y = 4 - Yl ialah kurva 
parabola sedangkan y = 3x ialah kurva garis lurus 
dan syaratnya yaitu x = 0 dan x = 2. 

ST 1-003 P Apa yang ditanyakan ? 
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STJ-003 J Yang ditanyakan Pak ... luas daerah. 

(2) Kemampuan suhjek tinggf sangat baik memahami dalam 

mengidentiflkasi y = 4 - x2 sebagai kurva parabola dan y = 3x 

sebagai kurva garis }urus u~..!lgan syarat X = 0 dan X = 2 sebagai 

batas-batas pada soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode STJ-004 sampai dengan ST 1-006 berikut: 

STJ-004 P Apa qirinya sampai Anda mengatakan parabola? 

STJ-004 J Iya Pak ...... Kurva parabola memiliki ciri variabel x 
berpangkat dua. 

STJ-005 P sementara y = 3x ? 

STI-005 J Sementara kurva garis lurus tidak mempunyai 
pang kat ..... maaf pak. ..... kalau kurva garis lurus 
mempunyai variabe/ pangkat satu. 

ST 1-006 P Se/anjutnya, gar is x = 0 dan x = 2 sebagai apa tadi ? 

STJ-006 J Sebagai syarat Pak. .... 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan Q{.\}am m~nggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menggunakan 

rumus integral, dan menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti 

yang terlihat pada p~tikap wawancara d~n_gan ko~e ST!-007 b~rikut: 

STI-007 P Apa rencana yang Anda /akukan dalam menyelesaikan 
soal ini? 

STJ-007 J Dalam memyelesaikan soa/ .... ee ..... kita akan menuliskan 
terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan, terus yang 
disyaratkan, lalu menggambar kurva, dan mengarsir daerah, 
selanjutnya menentukan batas-batas integral, lalu menentukan 
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rumus yang digunakan yaitu L = J: y1 - y2 dx dan 

J: f ( x) dx = F (b) - F (a) ; setelah itu menyelesaikan dengan 

operasi hitung. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek tinggi melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek tinggi baik dalam menggunakan strategi atau 

cara yang benar ciaiam menyeiesaikan soai meilputi: 

l.a Cara yang benar dalam menentukan teknik menggambar grafik, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST 1-

008 sampa! ciengan ST 1-015 d1lanjutkan kode ST 1-018 berikut: 

ST1-008 P Apayang Anda lakukanpertama kali? 

ST1-008 J Menuliskanyang diketahui Pak .... 

ST 1-009 P Silakan. ..... 

ST 1-009 J (subjek menuliskan yang diketahui} 

ST1-010 P 
Eisa dijelaskan. .... mengapa 
nol(O) dan .. ... apa istilahnya? 

STI-010 J Memfaktorkan Pak. ... 

STI-011 P Ohya ..... silakanjelaskan. 

STJ-011 J Disini .... e ..... 

Subjek menunjuk hasil tulisannya sambil 
mengungkapkan: 
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karena titik potong sumbu x maka y-nya = 0 yaitu 
4 - x! = 0, setelah itu difaktorkan untuk mencari XI 

danx2 

STJ 012 P S I . In . . ? __ - . _ _ _ _? f!n.JU 01a, apa mz ...... . 

ti-t;~ to~"'a It/ ... \?u Y ; -u ~ o 
~::.-'f-'Zil. 
~ =- .., -o 

-- ~;: ..,- = ("o;..,) 

STb012 J Titik potong sumbu y dengan x = 0 Pak. .. .jadi 
y = 4 - x! , ee .... y = 4 - 02, ee ..... y-nya = 4 Pak. .. .jadi 
(0,4) 

ST1-013 P Oh iya ...... apa ini 

~ -= 3~ :: ~ ~o~~lui ~ l:i !< (o,2) 
m :;: ~ --:-> ~~ th ~t \:;,. ..... " 

yang kita tulis y = 3x? 

ST1-013 J y = 3x yailu kurva linear Pak. ... kurva melalui titik 
(0, 0) dengan gradien m-nya yaitu l 

STJ-014 

ST1-014 

ST1-015 

STJ-015 

STJ -018 

ST1-018 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Kenapa melalui (0,0) apa alasannya? 

Karena y = 3x atau kurva linear tidak memiliki 
konstanta (c) dari bentuk y = mx. 

·---
Terus, ini [-~~ 11

" ~"" ~nM\ J apa maksudnya garis ke 
kanan? 

Subjek menunjuk hasiltulisannya: 

m :::? 

cJaris ke kanan Pak. .. karena gradiennya = 3 yaitu 
posit if 

Mengapa kurva parabolanya membuka ke bawah ? 

!! 

Jya pak. ... karena disini [~ " 1 -'lt ] koefisien x2 yaitu 
·-1, sedangkan syaratnya tadi jika a < 0 kurvanya 
membuka ke bawah dari bentuk umum y = ax! + bx + 
c 
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l.b Cara yang benar dalam menggambar kurva dan letak daerah 

ST1-017 

STJ-017 

arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode ST 1-017 berikut: 

P Silakan digambar ..... 

J (subjek menggambar) 

I /_ /~~ 

I / \ 
'/ \ 

-';!, 

I.e Cara yang benar daiam menentukan batas-batas lntegrai pada 

STJ-022 

ST1-022 

ST1-023 

ST1-023 

sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas pertama batas-batas 

x = 0 dan x = 1 luas kedua batas-batas x = 1 dan x = 2, seperti 

yang terilhat pada petfkan wawancara dengan kode ST1-622 

sampai dengan STJ-023 berikut: 

P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

J Menentukan batas-batas integral Pak .... 

P Silakan. ..... 

l.d Cara yang benar dalam menuliskan rencana penyelesaian soal 

yaitu Lt = J: y 1 - y 2 dx dan L2 = J: y 2 - y 1 dx seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode ST1-024 sampai 

dengan ST 1-0 2 5 berikut: 
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STJ-024 

STJ-024 

STI-025 

STJ-025 

P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

J Setelah itu menentukan rumus yang akan digunakan. 

P Siiaican tuiis rumusnya ..... 

J (subjek menuliskan rumusnya) 

b I 

170 

(2) Kemampuan subjek tmgg! sangat balk ciaiam mengerjaican dengan 

tepat operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan, 

seperti yang terlihat pada p~tikan wawanc~a dengan kode ST1-033 

sampai dengan STJ-061 berikut: 

ST1-033 P Se/anjutnya ...... dari mana Anda dapat ini 

4 I ll 3 ~ I I 
- - -=-= ___,_"It_ - --i-~:!....:"211 - ~ u 0 . 

I I ~ 

4 menjadi 4x, J! menjadi 1/Jx3 ? 

Diambil dari L1 pada saat subjek menghirung; 

1-1 - .l - 9 - ~~ 

' (,---- - -

STJ-633 J Oh ..... yang ini Pak. ... dimasukkan ke rumus integrai, 
karena sesuai dengan rumus integral yaitu 

koefisian per pangkat variabel ditambah 1 dikali variabel 
pang kat ee .... ditambah 1. 

ST 1-034 P Bisa dituliskan rumusnya ? dan contohnya ? 

STJ-034 J (subjek menuliskan rumusnya dan contohnya) 
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STJ-035 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

ST1-035 J Setelah itu menentukan batas-batas integralnya. 

STl-QJ6 f K~oopg Q~sq 1¢.~(~ c.lis~qs(i(~s~ c.IJ s~~i 

• A I !I 3 ) I' 
: ·~--~ -'i'lt 0 

~ (; ·I - .f I::~ 11
) - ( ~ -0 -1-o ~- ~ 0.

1
) 

baru 0, adakah rumusnya ? 
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STJ-036 J lya pak ... ada rumusnya yaitu integral batas alas 
diktirtmg integral batas bawafi Pak. .... 

ST1-037 P Bisa dilulis rumusnya? 

STI-037 J Bisa Pak. ... (subjek menuliskan rumusnya) 

L = S ·f C1ot) cl w 
- .:<t:_F(b) - F{ .. ) 

STJ-038 P Apa maksudnya simbol-simbol yang Anda til/is? 

ST 1-038 J lya pak .... integral a menuju b, a sebagai bat as bawah 
dan b sebagai batas f(x) dx, f(x) ialtth kutva yang 
diketahui Pak. ... kemudian F yaitu hasil integral dari 
kurva yang tadi diketahui. F(b) adalah batas atas b 
disubstitusikan ke F dan F(a) adalah batas bawah a 
disubstitusikan ke F. 

STi-039 p S~[(;mj~tnya, (j.qrimana ini [ ( "1 - ~ - i) - 0 ] ? 

S'[l-039 J Pimasukkqn nilgi-n_ilq~ bqtasnyq ta_di Pak. ... 

_ (1 · I - ,1 t: ~ ~ ~ 1 ) - {1 -o -1-o ~- \ o 
1

) 

sehingga 4 dikali I kurang 113 di kali 13 dikurang 3/2 
dikali 12 dikurang 4 dikali 0 dikurang 1/3 dikali rf 
dikurang 3/2 dikali rf2 Pak .... sehingga hasilnya 4 - 1/3 -
3/2-0 fak .. . 

STJ-040 P Jadi ... hasil dari ..:1_? 
. 

STJ-040 J ~ ........ .4 dikali 1 Pak. .. . 

STJ-041 P ~ ...... ? 

STI-041 J 
T--'2. 
'2. t ......... J/3 dikali 13

. 
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STJ-042 p :s-: 
-::t ........ ? 

STJ-042 J lt 1 

......... .3/2 dikali 12 ~ 

STJ-043 p 
Kenapa bisa no/ disini 0 ? 

STJ-043 J Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan 
menghasilkan 0. 

STJ-044 

STJ -044 

STJ-045 

STJ-045 

STI-046 

p 

J 

p 

J 

p 

..2'"'! - .:l - 9 

Dari di dapat ini [ ' } ? 

Dari ( -1 . - -k - ~)yang disamakan penyebutnya masing
masingPak .... 

Baik ...... hasilnya? 

n '"' ~ -- ...... . satuan luas 

Sela~jutnya luas kedua, dari mana ini 

Diambil dari L1 pada saat subjek menghihLllg: 

g + :1 -1 
:z b "1 

STJ-046 J Jya Pak. .... disini luas kedua karena y2 - yl yaitu kurva 
linear dikurang kurva parabola Pak .... . sehingga kurva 
linear terlebih dahulu dikasi' masuk. 

STJ-047 P Dari mana ini 

3x menjadi 3/2 x2 ? 
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STJ-047 J ee ...... sama dengan rumus interga/ pada luas pertama 
tadi Pak .... 

STJ-048 P Selanjutnya, ini 

2 duiu disuhstitusi baru i, kenapa ? 

STJ-048 J Jya Pak. ..... karena rumusnya sama seperti rumus pertama 
tadi? 

STJ-049 P Yang mana rumusnya? 

STJ-049 J Yaitu iuas ..... e ..... integral a menuju b /(x) dx = F 
.. e .... bat as at as dikurang hasil integral bat as bawah 
Pak .... 

STJ-050 

STJ-050 

STJ-051 

ST1-051 

ST1-052 

ST1-052 

ST1-053 

STJ-053 

ST1-054 

ST1-054 

STJ-055 

b 
L -= S f c')t) d ~ 

:,_ ° F(b)- F{IA) 

..- l -:2. 

p Selanjutnya, dari mana Anda dapat ini r 2. ] ? 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

3 'l 

~ Dari 3/2 dikali 22 Pak. .... 

--~ ..... ? 

++ Dari 4 kali 2 

~ 

Kalau ini ---s- ? 

' I s 
.....;-~ Dari 113 dikali 23 Pak ..... 

3 

Yangini ~ ? 

?> ... 
-r--- Dari 3/2 dikali 12 Pak. .... 

-4 - ? 

-4- +· 4 kali 1 

< ·- ·- ? 
~ . . 
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ST1-055 J 
113 dikali 13 

ST1-056 p 

Selanjutnya, ini i l. 3 3 · ? 

ST1-056 J -c~l ~ t f-i~ 1 +{\ 
lni hasil ----

1 
_ __ fl--L__:_:_ __ ____:__rl~ 

SI1-057 
p Kenapa disini berubah Ianda, tadinya l--4.)minus 4 

--~ 

STJ-057 J 

STJ-058 p 

menjadi [ -++ 1positif 4, (+-~-}positif 1/3 menjadi 

- ·' r -:i:}negatif 1/3, coba beri alasan? 

Minus kali minus menjadi plus Pak ... sedangkan minus 
kali plus tetap minus. 

: .i. + 7 -1 
Selanjutnya, dari mana ini I l 3 1? 

STJ-058 J -=-,----' -=-'< _ _ ~.._~,......~=-,_. ... ~'i~+-4-d 
Dari i. ~ 3 "' · 

1 Pak. .... 

STJ-059 P ~ 27 + l-4 - ~.., 

Selanjutnya, ini 1--- -t.---1 dari di dapat ? 

STJ-059 J -: .i + 1 -1 
Dari I ' 3 1 yang disamakan penyebutnya 
Pak ... 

ST 1-060 P Di dapat ? 

STJ-060 J !:2.... 
_6__ 

STl-061 p Apa maksudnya [ Lb?~~ ~ [, + L 2} ...... ? 

ST 1-061 J Luas total yaitu penjumlahan dari luas pertama ditambah 
dengan luas kedua sehingga (sambil menjelaskan apa 
yang dia tulis) 

Lrokl -
-[, + L 2 ,, 

! 7 
b ~ 

30 - r; s,6.,_n -h,.,y-.. -
G 
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d) Veriflkasi 

Pada tahapan IID, kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

m~m~rik~C;l k~ml)C;lli jawabannya, !l~P~rti yang terlihC;l~ pada petikan 

wawancara dengan kode STJ-062 sampai dengan kode STJ-062 berikut: 

STJ-062 p Coba, periksa ulang kembali jawaban Anda ? 

STJ-062 J (subjek sementara memriksa jawabannya ).yakin 
Pak. .... 

STJ-063 p Sudah yakin. ..... 

STJ-063 J Sudah. ..... 

Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang kemampuan keterampilan 

proses pemecahan (KTPP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek tinggi 

terhadap kemampuan iceterampilan proses pemecahan. Vailciasl data 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data 

hasil wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel4.12 

Tabel 4.12 Perbandingan Data kemampuan Subjek Tinggi (ST) 
terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan 
pada tes diagnostik dan Wawancara setiap tahapan 

Tes diagnostik Wawancara 

Memahami soal 

Pada tahapan ini yaitu: (1) Subjek Pada tal1apan ini yaitu: (1) 

tinggi memahami yaitu: Subjek tinggi memahami yaitu: 

( 1) Sangat baik dalam menemukan ( 1) Sangat baik dalam 

dengan tepat apa yang diketahui menernukan dengan tepat apa 
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dan apa yang di tanyakan (ST2-

langkah-Ol) 

(2)Sangat baik dalam 

mengidentifikasi y = 4 - x2 

sebagai kurva parabola dan y = 3x 

sebagai kurva garis lurus dengan 

syarat x = 0 dan x = 2 sebagai 

batas-batas pada soal (ST2-

/angkah-02) 
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yang diketahui dan apa yang 

di tanyakan (STJ -002, STJ-

003) 

(2)Sangat baik dalam 

mengidentifikasi y = 4 - x2 

sebagai kurva parabola dan y 

= 3x sebagai kurva garis lurus 

dengan syarat x = 0 dan x = 2 

sebagai batas-batas pada soal 

(STJ-004, STJ-00~ STJ-006) 

Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, Kemampuan subjek Pada tahapan ini, Kemampuan 

tinggi sangat balk dalam subjek tmgg! sangat baik dalam 

menycbutkan rcncana yang akan mcnyebutkan rencana yang akan 

dikerjakan dalam menggambar kurva dikerjaican dalam menggambar 

dan daerah arsiran, menentukan kurva dan daerah arsiran, 

batas-batas integral, menggunakan menentukan batas-batas integral, 

konsep integral L = l Y!- Y2 dx dan menggunakan konsep integral 

L r y1 - y 2 dx, dan J: f(x)dx = F(b)- F(a) serta 

menyelesaikan soal dengan operasi 

kitung (ST2-langkah-OJ) 

menyelesaikan soal dengan 

operasi hitung (STJ-007) 

Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek tinggi Pada tahapan ini, subjek tinggi 

melakukan penyelesaian soal yaitu: melakukan penyelcsaian soal 

yaitu: 
(1) Kemampuan subjek tinggi baik 

dalam menggunakan strategi a tau (1) Kemampuan subjek tinggi 

cara yang benar dalam baik dalam menggunakan 

menyelesaikan soal meliputi: 

l .a Cara yang benar dalam 

strategi atau cara yang benar 

dalam menyelesaikan soal 
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rnenennikan teknik 

rnenggambar grafik (ST2-

/angkah-04) 

l.b Cara yang benar dalam 

menggambar k.urva dan letak 

daerah arsiran (ST2-Iangkah-

05) 

l.c Cara yang benar dalam 

menentukan batas-batas 

integral berdasarkan gambar 

yaitu luas pertama batas-

batas x = Odanx = l 

iuas kedua batas-batas x = l 
dan x = 2 (ST2-langkah-06) 

1 .d Cara yang benar dalam 

menuliskan rencana 

penyeiesaian soal yaitu L1 = 

r Yl - Yl dx dan L2 = 

r y 2 - y 1 dx (ST2-langkah-

07) 

(2) Kemarnpuan subjek tinggi sangat 

baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan (ST2-

langkah-08) 
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meliputi: 

I. a 

l.b 

Cara yang benar dalam 

menentukan teknik: 

menggainbar graflk 

(STJ-009, STJ -010, 

ST1-011, ST1-012, STI-

013, ST1-014, STJ-015, 

ST1-018) 

Cara yang benar dalam 

menggambar k.urva dan 

letak daerah arsiran 

(ST1-017) 

I.e Cara yang benar dalam 

menentukan batas-batas 

integral berdasarkan 

gambar yaitu luas 

pertama dengan batas 

x = 0 dan x = 1 luas 

kedua dengan batas x = 

1 dan x = 2 (ST1-023) 

l.d Cara yang benar dalam 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu 

L1 = s: y1 - y 2 dx dan 

L2 = s: y 2 - y 1 dx 

(STI-025) 

(2) Kemarnpuan subjek tinggi 

sangat baik dalam 

mengcrjakan dcngan tcpat 

operasi perhitungan bcntuk 

pangkat dan bentuk pecahan 
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Verifikasi 
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(STI-033, STJ-034, STJ-035, 

STl-036, STJ-037, STJ-038, 

STI-039, STI-040, STI-041, 

STJ-042, STI-043, STJ-044, 

STJ-045, STI-046, STJ-047, 

STJ-048, STJ-049, STJ-050, 

STJ-051, STJ-052, STJ-053, 

STJ-054, STJ-055, STI-056, 

STl-057, STJ-058, STJ-059, 

STJ-060, STI-061) 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, Kemampuan 

tinggi sangat baik dalam mampu subjek tinggi sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya memeriksa kembali jawabannya 

(ST2-langkah-09) (STI-062, STJ-063) 

Berdasarkan tabel 4.12, data hasil tcs diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek tinggi terhadap 

kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP) dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bfdang datar dengan menggunakan integral adalah vaiid. 

Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data 

dan membuat rubrik analitik. 
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2. Paparan Data dan Validasi Data Subjek kategori Sedang tentaog 

kemampuan dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral 

a. Paparan Data basil tes diagnostik (TD) soal nomor 1 subjek sedang (SS) 

Hitunglah luas daerah yang dibatasi o/eh kurva y = ~ - 2x, sumbu x, garis 

x = Odanx = 3. 

I 11... ~ '; x'- -l,)C ea.~+cu, ~\Ph )(~ 0 &"'" )(~l SSJ-langkah-01 I g '(Q"J ot,lcttah1.4i \lq,...._. qc:.tc.J bAhu dttlo\ 1: ()() ,.,f4"q d •"'q"'"' Ltt., 
a~\A"' \""qs olae_rqt '-~""'; ~~ b.~t o\P~ (.."'"" .., 

·-- ~ 
I 
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~ -"·r~ +'1.~! ::: 6/~ ~~.). ... q~ [ ._."'.> 

\ . SC:4j~ 'j~\c , ,... c;l'"'j~~ jaw~ ~ .. ~ d , afc.i SSJ-langkah-09 

1) Kemampuan pemahaman objek kajian ma tematika (KPOM). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari subjek sedang (SS) bahwa 

kemampuan pernahaman objek kajian matematika meliputi indikator fakta, 

konsep, prinsip dan skill, dapat dilihat petikanjawaban sebagai berikut: 

Fakta 

Dari petikan jawaban subjek sedang di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek sedang sangat baik memahami dalam menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal (SSJ-langkah-01). Kemampuan subjek sedang baik 

memahami dalam mengidentifikasi kurva parabola y = x2 
- 2x dan batas-

batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang disyaratkan pada soal (SSJ-

langkah-02). Dari petikan jawaban subjek, tidak satupun tertuJis simbol dan 

notasi rumus-rumus integral, rnjsalnya pada Jangkah ke-3, subjek hanya 

menulis kata "rumus " saja (SSJ-langkah-03), kemampuan subjek sedang 

cukup baik memahami dalarn menggunakan simbol dan notasi rumus 

integral bentuk pangkat misalnya r X' - 2x dx = ~ x' - X ' I tetapi tidak 
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menuliskan rumus integral bentuk pangkat J axn dx=_!!_xn+t + C (SSJ
n+I 

/angkah-07, SSJ-/angkah-08). Hasil tes diagnostik subjek tersebut 

selanjutnya dikonfirmasi melalui wawancara. 

l).asil wawancara, menuhjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat 

baik memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-003 sampai dengan SSJ-

004 berikut: 

SSJ-003 p Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SSJ-003 J eee' ... . yang pertama yaitu yang saya ketahui yaitu 
dengan kurva dengan batas-batas kurvanya di sumbu x 
(berpikir) yaitu x = 0 dan x = 3 

SSJ-004 p Masih ada lagi ? 

SSJ-004 J Itu saja Pak .. 

SSI-005 p Apa yang ditanyakan ? 

SSI-005 J Luasnya Pak .... 

Kemampuan subjek sedang baik memahan1i dalam mengidentifikasi kurva 

parabola y =;,!- 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai 

yang disyaratkan pada soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-006 sampai dengan SSJ-008 berikut: 

SSJ-006 

SSJ-006 

SSJ-007 

SSJ-007 

P Eisa di identifikasi kurva ini y = :1 - 2x,? at au ini 
y == :l - 2x termasukjenis kurva? 

J /ni y = x2 
- 2x termasuk kurva parabol... 

P Boleh dijelaskan cirinya, kenapa dikatakan parabola ? 

J ee '..... dikatakan parabola karena dimulai dengan :l 
dan sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai syarat Pak. .... 
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SSJ-008 P Ada lagi? 

SSJ-008 J Itu saja Pak 0000000 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menuliskan runms 

integral, rencana yang akan diselesai.kan dari soal tersebut, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-009 berikut: 

SSJ-009 

SSJ-009 

P Rencana apa Anda lakukan Ut:Ztuk menyelesaikan soal 
ini? 

J Rencananya ilu Pakooo pertama-tama menentukan 
menggambar kurvanya Pak ooo letapi memiliki caranya 
ters.endiri, yang kedua yaitu menentukan rumusnya, 
yang ketiga, langkah selanjutnya kita selesaikan dengan 
operasi hitungo 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

simbol dan notasi rumus integral bentuk pangkat rnisalnya 

J: x2 
- 2x dx =.!_ x3 

- x 2 
]

3 

tetapi tidak menjelaskan rum us integral bentuk 
3 2 

pangkat f axn dx=-a-xn+l + c' seperti yang terlihat pada petikan 
n+l 

wawancara dengan kode SSJ -026 sampai dengan kode SSJ-029 berikut: 

SSJ-0]6 p Bisfl f{iberikan alasan mengapa seperti ini ? 

SSJ-026 J (agak lama berpikir). 0 00 0 0 eeo 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 

SSJ-027 p Atau memang seperti itu rumusnya ? 

SSJ-027 J Sepertinya rumusnya Pak ooo olapi rum us aslinya saya 
lupaooo 

SSI -028 p Dari mana ini ~ menjadi 1/3 x3 ? 
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SSI-028 

SSI-029 

SSI-029 

J ee .... sesuai dengan rumus cara pengintegralan. 

P Bisa ditulis rumusnya ? 
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... r:. ee .... yaitu (subjek menuliskan sambil mengungkapkan 
apa yang dia tuliskan) 

~ I 'l:t I 

- X 
'\.tl 

- I ' 
"'"" 

Nilai di depan x dibagi dengan pangkat x ditambah 
satu, ee ... baru x-nya pangkatnya ditambah satu. Berarti 
ini x! , integralnya yaitu integralnya berarti kan. .... di 
depan x samadengan satu, berarti satu, pangkatnya dua, 
dua dilambah satu, e ' .... . x berpangkat dua dilambah 
satu, ini hasilnya samadengan J/3x3

. 

Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan terhadap 

pemabaman fakta 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang tcrhadap pemahaman fakta. V alidasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjuk.kan pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 Perbandingan Data kcmampuan Subjck Sedang (SS) 
tcrhadap pemahaman fakta pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek sedang sangat Kemampuan subjek sedang sangat 

baik memahami dalam menuliskan baik memahami dalam 
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yang diketahui dan ditanyakan pada menuliskan yang diketahui dan 

soal (SSJ-langkah-01), (2) ditanyakan pada soal(SSJ-003, 

Kemampuan subjek sedang baik SSJ-004), (2) Kemampuan subjek 

memahami dalam mengidentifikasi sedang baik memahami dalam 

kurva parabola y = x2 
- 2x dan batas- mengidentifikasi kurva parabola y 

batas sumbu x, x ·- 0 dan x = 3 = x2 
- 2x dan batas-batas sumbu 

sebagai yang disyaratkan pada soal x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang 

· (SSJ-langkah-02), (3) Kemampuan disyaratkan pada soal (SSJ-006, 

subjek sedang cukup baik memahami SSJ-007, SSJ-008), (3) 

dalam menuliskan rumus integral Kemampuan subjek sedang cukup 

hanya menulis kata "rumus " saja baik memahami dalam 

(SSJ-langkah-03), ( 4) Kemampuan menuliskan rum us integral hanya 

subjek sedang 

memahami dalam 

simbol dan notasi 

bentuk pangkat 

cukup baik 

menggunakan 

menulis kata "rumus " saja (SSJ-

009), ( 4) Kemampuan subjek 

sedang cukup baik memahami 

dalam menggunakan simbol dan 

rum us integral 

misalnya 

notasi rumus integral bentuk 
tetapi 

pangkat misalnya 

tidak menuliskan rumus integral 

bentuk pangkat 
tetapi 

langkah-07, SSJ-langkah-08) 

tidak menjelaskan rumus integral 
(SSJ-

bentuk pangkat 

(SSJ-

027, SSJ-028, SSJ-029) 

Berdasarkan Tabel 4.13, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman fakta adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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Konsep 

Dati petikan jawaban s.ubjek sedang di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek sedang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik 

parabola y = x2 
- 2x dengan cara pemfak:toran dan hanya tidak menuliskan 

titik -titik pada kurva di sumbu 'koordinat (SS1-langkah-04, SS1-langkah-05), 

dan kemampuan subjek sedang baik memahami syarat grafik parabola 

y = x2 
- 2x membuka ke atas tetapi tidak menuliskan konsep dari bentuk 

umum y = ax2 + bx + c (SS1-langkah-04). Kemampuan subjek sedang 

cukup baik memahami dalam menuliskan ulang konsep integral yaitu 

L=-L f (x) + L f(x) tetapi dapat memaharnl dalam menggunakan konsep 

integral misalnya L =-J: x 2 
- 2xdx + J: x2 

- 2x dx (SSJ-Langkah-07). 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

konsep rum us jumlah luas daerah arsiran tetapi tidak dapat menuliskan L = 

L, + L2 (SS1-langkah-07). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonftrmasi melalui 

w~wAAg~r~. li~H w~wAAg~~ .ffif;!mw.j~~n b~llw~ kem~mp~M s~pj f;!l< 

sedang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola 

y = x2
- 2x dengan cara pemfaktora.'1 tetapi tidak menuliskan titik-titik pada 

kurva di sumbu koordinat, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-010 sampai dengan SSJ-011 dilanjutkan kode SSJ-016 

san1pai dengar1 SS1-01 7 berikut: 
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SS1-010 P Apa yang Anda /akukan berdasarkan rencana yang Anda 
sebutkan tadi ? 

SS1-010 

SSJ-011 

SS1-011 

J 

p 

J 

ee ' .... menentukan teknik menggambar kurvanya 

Silakan. .... 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 
tuliskan) --

~ i. ( '5 -1.) 

Untuk mendapat nilai x baru, kita memfaktorkan kurva y 
tadi, ee. .. y = x! - 2x, berarti pemfaktorannya yaitu 
x(---: - 2) berarti .... kan x!- 2x = 0 berarti x = 0 dan x = 2. 

SSJ-016 P B.isa dijelaskan tentang x(x - 2) ?apa sebabnya Anda 
menu/is :. 't. ( x - 1.) ? 

SSJ-016 J Karena ....... maksudnya ini pemfaktorannya x2 
- 2x, 

kalau kita mengalikan x kali x berarti hasilnya x! , x 
dikali -2 hasilnya - 2x. Mendayatkan hasil sesuai dengan 
yang difaktorkan tadi ... yaitu ~ - 2x 

SSJ-0 17 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

SSJ-017 J Setelah itu saya mulai menggambar sumbu x y lalu 
menentukan titik di sumbu x sesuai dengan yang saya 
dapat tadi. ee.... titik pertama di .... nol ...... titik kedua 
di .... 2 dan titik ketiga di .... eh ..... titik ketiga di 3.ee ... 
setelah saya menggambar kurvanya, sesuai dengan yang 
saya dapat kurva parabola yaitu kurva menghadap ke 
atas (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gam bar) 

\ R1 
f\\ \'Yi 1 

Baru saya arsirmi daerah yang ditentukan untuk 
dihitung ... 
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Kema.mpuan subjek sedang baik memaha.mi syarat graflk parabola 

y = x2 
- 2x membuka ke atas dan tidak menuliskan konsep dari bentuk 

umum y = ax2 + bx + c, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SS1-012 sampai dengan SS1-015 berikut: 

SS1 =012 P Lanjut ..... . 

SS1-012 J Sete/ah itu, kita menggambar kurvanya Pak. .. ee ..... 
karena ni/ai a.l pas.itif Pak. ... berarti kurvanya 
menghadap keatas. 

SS1-0J3. p 

SS1-013 J 

SS1-014 p 

SS1-014 J 

SS1-015 p 

SS1-015 J 

Bagatmana s.eandainya lwlau negatif a-nya ? 

Berarti kurvanya menghadap ke bawah. 

Bisa digambarkan ? 

ee ...... (berpikir ) ........ . 

Yang tadi Anda sebut. .... apa tadi ? 

Menghadap ke alas. (subjek menggambarkan sambil 
mengungkapkan apa yang dia gambar) 

Begini gambarnya mengahadap ke atas Pak. ..... 

C()( ~~~-~-

- ~/- ·:'-iv t"• 
_- - I 

--~-----------~ 

Bigini gambarnya menghadap ke bawah. ..... 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menuliskan 

dengan lengkap dan menyatakan ulang secara verbal konsep integral yaitu 

L=- J: f(x )+ I: f(x) tetapi dapat memaharni dalam menggunakan konsep 

integral misalnya L=- J: x 2 -2xdx+ I: x2 -2x dx, seperti yang terlihat 
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pada petikan wawancara dengan kode SSJ-020 sampai dengan kode SSJ-

023 berikut: 

SSJ-020 P Terus apa/agi yang Anda /akukan ? 

SSJ-020 J Kan. .... ini kurvanya sudah selesai, sekarang saya 
menentukan rumusnya.yaitu rumusnya yaitu merighitung 
luas (subjek menuliskan rumus »ambil mengungkapkan 
apa yang dia tuliskan) 

SSJ-021 P Bisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tulis ini, 
ada negatif, ada integral a ke b ? 

SSJ-021 J Saya mendapatkan untuk yang pertama negatif karena 
terletak dibagian y negatif, ee .... sedangkan untuk positif 
terletak dibagian y positif.ee ..... nilai b dan a yang 
pertama dilihat dari fnya Pak .... ee ..... a itu 0 sedangkan 
b-nya 2. Untuk yang kedua nilai a-nya = 2 dan ni/ai 
b-nya = 3. f(x) yaitu x2 

- 2x 

SSJ-022 P Apa lagi yang Anda lakukan? 

SSJ-022 J Setelah mendapatkan rumusnya, saya mulai memasukkan 
angka-angka - di dalam rumus ini 

~ ) 

/ ... ~J ::.-~ f~) ± J" Rt)]lalu mengerjakannya. 

SSJ-023 P Silakan kerjakan. ... 

SSJ-023 J ee. ... (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa 
yang dia tuliskan) 

~ ~ 
L.~ .. J ;.-~ ~Gc) ±J F(,x) 

'f ' 
---~ -----~---· -- -;.-Jo- '6. .... __ 1.!- t~- u~-,_.,. ·* 

berarti hasilnya ini ... 
~ -·-·--. ...:.U...., * l).. )(, - ,c'-] "1: 

ee .... .lalu saya mengerjakan dengan cara pekerjaan 
integral tentu ..... ee ..... yaitu 113 untuk x bagian pertama 
kita ganti dengan nilai b dikurang bagian kedua diganti 
dengan nilai a. 
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Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

konsep rumus jumlah luas daerah arsiran dan tidak dapat menuliskan dan 

menyatakan secara verbal konsep L = L1 + L2,seperti yang terlibat pada 

petikan wawancara dengan kode SSJ-018 sampai dengan SSJ-020 berik:ut: 

SSJ =018 P Mengapa Anda mengarsir ada yang di bawah sumbu x 
ada juga di at as sumbu x ? 

SS1-018 J Karena ini perhitungannya Pak ... terhadap sumbu x 

SSJ-019 P Ada lagi penjelasan lain ? 

SS1-019 J Itu saja Pak .... 

SS1-020 P Terus apalagi yang Anda lakukan ? 

SS1-020 J Kan. ... .ini kurvanya sudah selesai, sekarang saya 
menentukan rumusnya.yaitu rumusnya yaitu menghitung 
luas (subjek menuliskan rumus sambil mengungkapkan 
apa yang dia tuliskan) 

Validasi Data Subjek sedang (SS) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman konsep 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman konsep. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.14 
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Tabel 4.14 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terbadap pemabaman konsep pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian lDl yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek sedang baik Kemampuan subjek sedang baik 

memahami dalam menyajikan memahami dalam menyajikan 

konsep ke bentuk grafik parabola y konsep ke bentuk grafLk parabola y 

= x2 
- 2x dengan cara pemfaktoran = x2 

- 2x dengan cara pemfaktoran 

dan tidak menentukan titik-titik dan tidak dapat menentukan titik

pada kurva di sumbu koordinat titik pada kurva di sumbu 

(SS1-langkah-04, SS1-langkah-05), koordinat (SS1-010, SS1-011, SS1-

(2) Kemampuan subjek sedang baik 016, SS1-017), (2) Kemampuan 

memahami syarat grafik parabola y subjek sedang baik memahami 

= x2 
- 2x membuka ke atas dan syarat grafik parabola y = x2 

- 2x 

tidak menuliskan konsep dari membuka ke atas dan tidak 

bentuk umum y = ax2 + bx + c (SS1- menuliskan konsep dari bentuk 

/angkah-04), (3) Kemampuan umum y = ax2 + bx + c (SS1-012, 

subjek sedang cukup baik SS1-013, SS1-014, SSJ -015), (3) 

memahami dalam menuliskan Kemampuan subjek sedang cukup 

ulang konsep integral yaitu baik memahami dalam menuliskan 

L=- J: J(x)~+ J:J(x)dx 

dapat memahami 

menggunakan konsep 

misalnya 

dan dengan lengkap menyatakan ulang 

secara verbal konsep integral yaitu 
dalam 

integral L=-r f(x)+ r f(x) tetapi dapat 

memaharni dalam menggunakan 

L=-12 
x 2 _ 2xdx+ J: x2 _ 2x ~ (S konsep integral misalnya 

r2 
2 f3 

2 
81-langkah-07), (4) Kemampuan L=- Jo x -2xdx+ J2 x - 2x dx 

subjek sedang cukup baik (SSJ-020, SSJ-021, SSJ-022, SS1-

memahami dalam menggunakan 023), (4) Kemampuan subjek 

konsep rumus jumlah luas daerah sedang cukup baik memahami 
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arsrran tetapi dapat dalam menggunakan konsep rumus 

(SSJ- jumlah luas daerah arsiran dan 

tidak menuliskan dan menyatakan 

secara verbal konsep L = L1 + ~ 

(SSJ-018, SSJ-019, SSJ-020) 

menuliskan L = 
langkah-07). 

Berdasarkan Tabel 4.14, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman konsep adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Prinsip 

Dari petikan jawaban subjek sedang, terlihat bahwa kemampuan subjek 

sedang sangat baik memahami dalam menggarnbar kurva dan di syaratkan 

berupa letak daerah arsiran (SSJ-/angkah-05). Kemampuan subjek sedang 

cukup baik rnemahami dalam menggunakan teorema dasar integral misalnya 

2 1 [ ,2 [ ]3 2 . 2 1 3 2 1 3 2 
L = - J x - 2x dx + J x - 2x dx = - - x - x j + - x - x 

0 2 3 0 3 2 

( 
1 3 2 1 3 2) ( 1 3 2 1 3 2) =- (3(2) -2 )-(3(0) -(0) + (3(3) - 3 )-(3(2) -2 

(SSJ-Iangkah-07,SSJ-langkah-08) serta kemampuan subjck sedang cukup 

baik mernahami dalam menggunakan sifat integral bentuk pangkat misalnya 

L = 2 3 [ ]2 [ ]3 2 2 1 3 2 1 3 .2 -J X - 2x dx + J X - 2x dx =- -X -X + - X ~X 
0 2 3 0 3 2 

(SSJ-langkah-08). 
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Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonftrmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

sedang sangat baik memahami dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-01 7 

berikut: 

SS1-017 P Selanjutnya, apalagi yang Anda /akukan ? 

SS1-017 J Sete/ah itu saya mulai menggambar sumbu x y lalu 
menentukan titik di sumbu x sesuai dengan yang saya 
dapat tadi.ee .... titik pertama di .... nol ...... titik kedua 
di .... 2 f/(;1!1: fitik ketigg 4i,,.eh ..... litik kfltig(;l di J.ee. ,. 
sete/ah saya menggambar kurvanya, sesuai dengan 
yang saya dapat kurva parabola yaitu kurva menghadap 
ke alas (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan 
apa yang dia gam bar) 

\ £'1 .. 

Baru saya arsirmi daerah yang ditentukan untuk 
dihilung ... 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam memisalkan 

teorema dasar integral yang dimaksud dan memaharni dalam menggunakan 

2 3 

teorema dasar integral misalnya L = - J x 2 
- 2x dx + J x 2

- 2xdx = 
0 2 

( 
1 3 2 1 3 (0 2 ) (< 1 ( 3 2 1 3 2 ) - (-(2) -2 ) - (- (0) - ) + - 3) -3 ) - (- (2) -2 
3 3 3 3 ' 

seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-024 sampai dengan 
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kode SSJ-027 dilanjutkan kode SSJ-032 sampai dengan kode SSJ -033 

berikut: 

SSJ-024 P Eisa disebutkan rumusnya dulu, yang tadi Anda sebut 
integral tentu ? 

SSJ-024 J Rumusnya Pak ... 

SSJ-025 P Ya ... rumusn1a, yan¥ tadi Anda katakan intewat tentu? 

SSJ-025 J ee ...... saya pakai pemisalan saja dulu Pak 
.... ee ..... misalnya ldta buat (subjek menuliskan sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

(><- -,._ ]; 

(b-'l) - (q -"L) 

berarti untuk pertama-tama kita ganti nilainya, nilai x
nya yaitu (b - 2) - (a - 2) 

SSJ -026 P Bisa diberikan alasan mengapa seperti ini ? 

SSJ-026 J (agak lama berpikir) ...... ee ................ . 

SSJ -027 P Atau memang seperli itu rumusnya ? 

SSJ-027 J Sepertinya rumusnya Pak .... tapi rumus aslinya saya 
lupa .. . 

SSJ-032 P Ya ...... dari mana Anda dapatkan 

SSJ-032 J 

bisa dijelaskan ini nak, apa maksudnya ? 

-- . --~..: 

=d J...x., X J <> 
-3 

e ..... (berpikir sejenak). ..... karena pertama-tama kita 
menggantikan nilai x-nya dengan nilai b, nilai b yaitu 2, 
berarli 113, kan ...... nilai b-nya 2 berarli 23 dikurang 22

, 

e.... untuk yang kedua yaitu 113 kan. ... nilai a-nya 
samadengan 0, berarti ldta menggantikannya x-nya 
menjadi a yaitu 113 (0/ - (0/. 

SSJ-033 P Terus yang ini ? 

((,; )·- 3~ )- ({ -z '~ ,--)) 
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L , , ..... '\. J , - ')( _.... " ,._ 
'l 

ee .... untuk bagian daerah keduanya, e ' ..... kan ... kita lihat 
berdasarkan ini (031) b-nya yailu 3, berarti 113 (3/ - 31

, 

bagian keduanya yaitu nilai a-nya 'kan. ... bernilai 2 
berarti x-nya kit a ganti 2 yaitu 1 /3kali (2/ - 21 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

sifat integral bentuk pangkat misalnya 

2 3 [ ]2 [ ]3 2 2 1 3 2 13 2 L = - J X - 2x dx + J X - 2x dx =- -X -X + - X -X 
0 2 3 0 3 2 

dengan 

tidak menuliskan rumus integral bentuk pangkat, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SS1-028 sampai dengan kode SSJ-029 

berikut: 

SSI-028 P 

SSJ-028 J 

SSJ-029 P 

SS1-029 J 

Dari mana ini ~ menjadi 1/3 x3 ? 

ee .... sesuai dengan rumus car a pengintegralan. 

Bisa ditulis rumusnya ? 

ee .... yaitu (subjek hanya menuliskan contoh sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

) l ' = I 
"L t I 

'l.f I 
X 

- \ 1 
<")' 

~ '} 

Nilai di depan x dibagi dengan pangkat x dilambah 
satu, ee ... baru x-nya pangkatnya ditambah satu. Berarti 
ini x2 

, integralnya yaitu integralnya berarti kan. .. .. di 
depan x samadengan satu, berarti satu, pangkatnya dua, 
dua dilambah satu, e ' ..... x berpangkat dua dilambah 
saiU, ini hasilnya samadengan 1 /3x3

. 
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Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman prinsip 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman prinsip. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.1 5 

Tabcl 4.15 Perbandingan Data kemampuan Subjek sedang (SS) 
terhadap pemahaman prinsip pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu (1) 

Kemampuan subj ek sedang sangat Kemampuan subjek sedang sangat 

baik memahami dalam baik memahami dalam 

menggambar kurva dan di menggambar kurva dan letak 

syaratkan berupa letak daerah dacrah arsiran (SSJ-017). (2) 

arsiran (SSJ-/angkah-05), (2) Kemampuan subjek sedang cukup 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam mernisalkan 

baik memahami dalam teorema dasar integral yang 

menggunakan teorema dasar dimaksud dan memaharni dalam 

integral misalnya L = menggunakan teorema dasar 

2 3 

-J x2 - 2x dx+ Jx2 - 2xdx= 
0 2 

(SSJ -/angkah-07} SSJ -/angkah-08), 

(3) Kemampuan subjek sedang 

integral misalnya L = 

2 3 

- J x 2 
- 2x dx + J x 2 

- 2x dx = 
0 2 
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cukup baik memahami dalam 

men~~akan sifat intewal bentuk 

pangkat rnisalnya 

L= 
2 3 

-J x 2 -2x dx+ J x 2 -2xdx= 
0 2 

(SSJ-langkah-08). 

-(<j(2)3 -22)-<j<OJ' -(0)2
) 

+((~(3)3 -32)-(~(2)3 -22) 
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,(SSJ-025, SSJ-026, SSJ-027,SSJ-

032, SSJ-033), (3) Kemampuan 

subjek sedang cukup baik 

memahami dalam menggunakan 

sifat integral bentuk pangkat 

misalnya 

L = 
2 3 -J x 2 

- 2x dx + J x 2 
- 2x dx = 

0 2 

-[jx'-x' I +[jx' -x' I 
dengan tidak menuliskan rumus 

integral bentuk pangkat (SSJ-028, 

SSJ-029). 

Berdasarkan Tabel 4.15, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman prinsi p adalah valid. Dengan demikian data terse but 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Operasi (Skill) 

Dari petikan jawaban subjek sedang di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek sedang sangat baik mernahami dalam menggunakan operasi hitung 

. 8 12 27 27 8 12 
bentuk pangkat dan bentuk pecahan m1salnya - -:-+ - + - _-----+-= 

3 3 3 3 . 3 3 
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16 24 8 - 3 + 3 = 3 (SSJ-/angkah-08). Kemampuan subjek sedang cukup baik 

16 24 8 
memahami dalam menentukan hasil akhir misalnya --+- =- dengan 

3 3 3 

tidak mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran misalnya ~ = 2 
2 

3 3 

satuan luas (SSJ-/angkah-08). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunj~an bahwa kemampuan subjek 

sedang sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-034 sampai dengan kode SSJ-040 berikut: 

SSJ-034 P 

SSI-034 J 

SSJ-035 P 

SSJ-035 J 

D . A d ka . . [-::--il -"'f- )j ? arz mana n a I emu n mz - - ...... . 

813 - 4, saya mendapatkannya yaitu dari perhitungan 
23 yaitu 8, 8 dikali 1/3 menghasi/kan 813, sedan3kan ~ 
hasilnya samadengan 4, sedangkan untuk 113 (0) - rf , 
karena menghasilkan nilai 0, e .... oJ samadengan 0 
dikali 113 tetap 0, baru 02 samadengan 0 juga, 0 - 0 
sama dengan 0 berarti hasilnya 0, karena hasilnya nol , 
saya tidak menuliskannya di lembar jawaban ini. 

Terus ini lJ.;~ >- 3 < ) J dari mana dapal ini 

{~} 27/3 - 9 ? 
ee ..... saya mendapatkannya yaitu ..... karena 33 

menghasilkan nilai 27, 27 dikali 1/3 hasilnya 27/3, 
ee .... sedangkan - 32

, e ...... 32 hasilnya samadengan 9. 
Berarti 27/3 - 9 itulah hasilnya. Bagian keduanya 113 
dikali ~ - 22 

, mendapatkan nilai 8/3 - 4 karena 23 

hasilnya 8 dikali 113 menghasilkan 813, sedangkan ? 
nilainya sama dengan 4 berarti hasilnya 813 - 4. 
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SSJ-036 P 

SSJ-036 J 

SSJ-037 P 

SSJ-037 J 

SSJ-038 P 

SSJ -038 J 

SSJ-039 P 

SSJ-039 J 

SSJ-040 P 

SSJ-040 J 
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Terus, yang ini[ -:. S + ~ ) apa sebabnya ? 

Pertama saya hitung, saya menyamakan penyebutnya, 
menjadi penyebut 3. Ee ..... 8/3- 4. Untuk menyamakan 
penyebutnya berar-ti 4-nya har-us -dikali 3, herarti 
8 -l2 . Karena ini (033) dalam kurung sedangkan 

3 
luarnya bernilai negatlf, saya masukkan negatifnya 

dalam kurung, berarti menghasilkan -
8 

+ 
12 

3 

Bisa ditulis hasi/nya ini(036). Berapa hasilnya ini 
-8+12 ? 

3 . 

~ 
Hasilnya sama dengan -c:y--

~1-c-
Terus yang ini [ - }, nak ? 

!ni dari hasilnya saya dapatkan dari daerah kedua yaitu 

(f) - ~; 
9---

=r_ 
Oh. ... seperti itu. Hasilnyajawaban ini {.g- )? 

Berpikir .. .. . . 

Oh. .... . samaju~a? 

lyaPak .. ... . 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menentukan hasil 

akhir . aln 4 4 8 mts ya - + - = -
3 3 3 

dengan tidak mengubah pecahan biasa ke 

pecahan campuran misalnya ~ = 2 
2 

satuan luas, seperti yang terlihat pada 
3 3 

petikan wawancara dengan kode SSJ-041 berikut: 

SS1=041 

SSJ-041 

P Oh. .... iya ..... 

J 
Berarli hasilnya 

g) ( 
.-- St s-
1-~. _t..,.,,_ c 813 satuan luas. 
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8/3 berasal dari: 

Validasi Data Subjek Sedaog (SS) teotaog kemampuao terhadap 

pemahamao opcrasi (Skill) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman operasi (Skill). Validasi data dilakukan dengan 

cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.16 

Ta bel 4.16 Perbaodingan Data kemampuao Subjek Sedang (SS) 
terhadap pemahaman opetasi (Skill) pada tes diagnostik 
dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1ru yaitu ( 1) Pada bagian ini yaitu : ( 1) 

Kemampuan subjek sedang sangat Kemampuan subjek sedang sangat 

baik memahami dalam baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk menggunakan operasi hitung 

pangkat dan bentuk pecahan bentuk pangkat dan bentuk 

misalnya 

8 12 27 27 8 12 
- -+ - + - - - --+-= 

pecahan, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode 

3 3 3 3 3 3 SSJ-034, SSJ-035, SSI-036, SSI

- 1: + 2
3

4 = j (SSJ-langkah-08), (2) 037, SSJ-038, SSJ-039, SSI-040). 

(2) Kemampuan subjek sedan~ 
Kemampuan subjek sedang culmp 

cukup baik memahami dalam 
baik memahami dalam mencntukan 

h il akh
. . I 16 24 8 

as 1r rmsa nya - - +-=-
3 3 3 

menentukan hasil akhir misalnya 

4 4 8 
- + -= -
3 3 3 

dengan tidak 
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dengan tidak mengubah pecahan mengubah pecahan biasa ke 

biasa ke pecahan campuran misalnya pecahan campuran misalnya 

8 2 - = 2- satuan luas (SS1-langkah-
3 3 

08) 

8 2 
- = 2- satuan luas (SS1-041). 
3 3 . 

Berdc;tSarkan Tabel 4.16, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawa..11cara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman operasi (Skill) adalah valid. Dengan demikian data 

tersebut dijadikan acuan dalam nienganalisis data dan membuat rubrik 

analitik. 

2) Kemampuan sistematis prosedural (KSP). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari kemampuan subjek sedang 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, meliputi: 

e Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SSJ-langkah-01). 

e Baik dalam mengidentifikasi kurva parabola y = x2 
= 2x dan batas .. batas 

sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang disyaratkan pada soal, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SS1-langkah-02). 

• Cukup baik dalam mcnyebutkan rencana yang akan dikerjakail yaitu 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

subjek sedang dapat menuliskan kata "rumus" tetapi tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan, menyelesaikan seal dengan operasi hitung, 
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seperti yang ditunjukkan padajawaban subjek (SSJ-langkah-03). 

• Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = x2 
- 2x melalui 

pemfaktoran, dan tidak menentukan titik-titik pada kurva di sumbu 

koordinat. Baile dalam menentukan syarat sebuah kurva parabola dan 

tidak menuliskan syarat a > 0 darfbentuk umum y = ax2 + bx + c, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SSI-langkah-04). 

• Sangat baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SSJ-/angkah-05). 

• Baik dalam mcnentukan bata.s-batas integral pada sumbu x berdasarkan 

gam bar yaitu luas daerah pertama batas-batas x = 0 dan x = 2 luas daerah 

kedua batas-bata.s x = 2 dan x = 3, sepcrti yang ditunjukkan padajawaban 

subjek (SSJ-langkah-06). 

• Cukup baik menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = 

-J: f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx, seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SSJ-langkah-07). 

• Sangat baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan dalam 

menyelesaikan soal, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SSJ-langkah-08). 

• Sangat baik dalam memeriksa kembali jawabannya, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek (SSJ-langkah-09). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa subjek sedang 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, meliputi: 
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• Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SSJ-003 sampai dengan SSJ-005 

berikut: 

SSJ-003 

SSI-003 

SSJ-004 

SSI-004 

SSI-005 

SSJ-005 

P Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

J eee' .. .. yang pertama yailu yang saya ketahui yaitu 
dengan kurva dengan batas-batas kurvanya di sumbu x 
(berpildr) yaitu x = 0 dan x = 3 

P Masih ada lagi ? 

J Itu saja Pak .. 

P Apa yang dilanyakan ? 

J Luasnya Pak .... 

• Kemampuan subjek sedang baik dalam mengidentiflkasi kurva parabola 

y = x2 
- 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang 

disyaratkan pada soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-006 sampai dengan SSJ-008 berikut: 

SSJ-006 p Bisa di identi.fikasi kurva ini y = x2 
- 2x,? at au ini 

y = ~ - 2x termasuk jenis kurva ? 

SSJ-006 .! Jni y = ~- 2x termasuk kurva parabol... 

SSJ-007 p Boleh dijelaskan cirinya, kenapa dikatakan parabola ? 

SSI-007 J ee '..... dikatakan parabola karena dimulai dengan x2 

dan sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai syarat Pak .... 

SSJ-008 p Ada lagi ? 

SSJ-008 J ltu saja Pak ....... 

• Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan rencana yang 

akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 
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menentukan batas-batas integral, subjek sedang dapat menuliskan kata 

"rumus" tetapi tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, 

menyelesaikan soal dengan operasi hitung, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-009 

berikut: 

SS1-009 

SS1-009 

P Rencana apa Anda lakukan untuk menyelesaikan soal 
ini? 

J Rencananya itu Pak... pertama-tama menentukan 
menggambar kurvanya Pak ... tetapi memiliki caranya 
tersendiri, yang kedua yaitu menentukan rumusnya, 
yang ketiga, langkah selanjutnya kita selesaikan dengan 
operasi hitung. 

• Kemampuan subjek sedang baik dalam menentukan teknik menggambar 

grafik y = x2 
- 2x melalui pemfaktoran, dan tidak menentukan titik-titik 

pada kurva di sumbu koordinat. Mampu menentukan syarat sebuah kurva 

parabola tetapi kurang mampu menuliskan syarat a > 0 dari bentuk 

umum y = ax2 + bx + c, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SS1-010 sampai dengan SS1-01 5 berikut: 

SS1-010 P Apa yang Anda lakukan berdasarkan rencana yang Anda 
sebutkan tadi ? 

SS1-0 10 J ee ' .. .. menentukan teknik menggambar kurvanya 

SS1-011 P Silakan. .... 

SS1 -011 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 
tuliskan) 

>' ;._:l_- 'L,-c_ - -

:. i. ( " - l.) 

Untuk mendapat nilai x baru, kita memfaktorkan kurva y 
tadi, ee... y = J! - 2x, berarti pemfaktorannya yaitu 
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x(x - 2) berarti .... kan Y! - 2x = 0 berarti x = 0 dan x = 2. 

SS1-012 P Lanjut ..... . 

SS1-012 J Setelah itu, ldta menggambar lcurvanya Pak .. ee ..... 
karena nilai aXZ positif Pak ... berarti kurvanya 
menghadap keatas. 

SSJ -013 P Bagaimana seandainya kalau negatif a-nva ? 

SSJ-013 J Berarti lcurvanya menghadap ke bawah. 

SSJ -014 P Bisa digambarkan ? 

SS1-014 J ee ...... (berpildr ) ........ . 

SS1-015 P YangtadiAndasebut ..... apatadi? 

SSJ -OJ 5 J Menghadap ke atas. (subjek menggambarkan sambil 
mengungkapkan apa yang dia gambar) 

Begini gambarnya mengahadap ke atas Pak ..... 

Bigini gambarnya menghadap ke bm-vah. ..... 

~ 

/ \ 
\ 

• Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SSJ -01 7 berikut: 

SSJ -0 I 7 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

SSI-017 J Setelah itu saya mulai menggambar sumbu x y lalu 
menentukan litik di sumbu x sesuai dengan yang saya 
dapat tadi.ee.... titik pertama di .... nol .. .... titik kedua 
di .. .. 2 dan titik ketiga di .... eh ..... titik ketiga di 3.ee ... 
setelah saya menggambar lcurvanya, sesuai dengan yang 
saya dapat kurva parabola yaitu kurva menghadap ke 
alas (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
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yang dia gambar) 

\ El 

Baru saya arsirmi daerah yang ditentW<-utl untuk 
dihitung ... 

• Kemampuan subjek sedang baik dalam menentukan batas-batas integral 

pada surnbu x berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama batas-batas 

x = 0 dan x = 2 luas daerah kedua batas-batas x = 2 dan x = 3, seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-020 sampai 

dengan kode SSJ -021 berikut: 

SSJ-020 P 

SSJ-020 J 

SSJ-021 P 

SSJ-021 J 

Terus apalagi yang Anda /akukan ? 

Kan. .... ini kurvanya sudah selesai, sekarang saya 
menentukan rumusnya.yaitu rumusnya yaitu menghitung 
luas (subjek menuliskan rumus sambil mengungkapkan 
apa yang dia tuliskan) 

Bisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tu/is ini, 
ada negatif, ada integral a ke b ? 

Saya mendapatkan untuk yang pertama negatif karena 
terletak dibagian y negatif, ee .... sedangkan untuk positif 
terletak dibagian y positif.ee ..... nilai b dan a yang 
pertama dilihat dari fnya Pak ..... ee ..... a ilu 0 
sedangkan b-nya 2. Untuk yans kedua nilai a-nya = 2 
dan nilai b-nya = 3. f(x) yailu K - 2x 

• Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menuliskan rencana 

pcnyelesaian soal yaitu Lt = -£2 
f(x)dx dan L2 - J: f(x)dx, seperti 
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yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-022 berikut: 

SSJ -022 P Apa /agi yang Anda /akukan ? 

SSJ -022 J Sete/ah mendapatkan rumusnya, saya mulai memasukkan 
angka-angka di da/am · rumus ini 

~ ~ 

/'-.. J :::--~ ~!t]_:t-~__lfl)]lalu mengerjakannya. 

--
• Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-031 berikut: 

SSJ-031 P Ya .... silakan. ... 

SSJ-031 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 
tuliskan) 

---: 

Sudahmi Pak ..... 

• Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

SSJ-042 berikut: 

SSJ-042 P Bisa diperiksa kembalijawaban Anda? 

SSJ-042 J Berpikir ........ .lnsya Allah, saya sudah. ... yakin 
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Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap kemampuan sistematis prosedural. Validasi data dilakukan 

dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik da!l data hasil 

wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.17 

Tabel 4.17 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terhadap kemampuan sistematis prosedural pada tes 
diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini subjek sedang Pada bagian ini subjek sedang 

dalam melakukan langkah-langkah dalam melakukan langkah-

penyelesaian soal yaitu : langkah penyelesaian soal yaitu : 

(l)Kemampuan subjek sedang (l)Kemampuan subjek sedang 

sangat baik dalam menemukan sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dengan tepat apa yang 

dan apa yang di tanyakan (SSJ- diketahui dan apa yang di 

/angkah-01). tanyakan, (SSI-003, SSJ-004, 

(2) Kemampuan subjek sedang baik SSJ-005) 

dalam mengidentifikasi kurva (2) Kemampuan subjek sedang 

parabola y = x2 
- 2x dan batas- baik dalam mengidentifikasi 

batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada 

soal (SSJ -langkah-02). 

(3) Kemampuan subjek sedang 

cukup baik dalam menyebutkan 

kurva parabola y = x2 
- 2x 

dan batas-batas sumbu x, x = 

0 dan x = 3 sebagai yang 

disyaratkan pada soal (SSJ-

006, SSJ-007, SS/-008) 

rencana yang akan dikerjakan (3) Kemampuan subjek sedang 

yaitu menggambar kurva dan cukup baik dalam 
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daerah ars\ran, menentukan batas

batas integral, subjek sedang 

dapat menuliskan kata "rumus" 

dan tidak menuliskan rumus yang 

akan digunakan, menyelesaikan 

soal dengan operasi hitung (SSJ

/angkah-03). 

(4)Kemampuan subjek sedang baik 
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menyebutkan rencana yang 

akan diketjakan yaitu 

menggambar kurva dan daerah 

arsiran, men(mtukan batas

batas integraJ, subjek sedang 

dapat menuliskan kata 

"rumus" dan tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan, 

dalam menentukan tek:nik menyelesaikan soal dengan 

menggambar grafik y = x2 
- 2x operasi hi tung (SSJ -009). 

melalui pemfaktoran, dan tidak ( 4) Kemampuan subjek sedang 

menentukan titik-titik pada kurva 

di sumbu koordinat. Baik 

menentukan syarat sebuah kuva 

parabola tetapi kurang mampu 

menuliskan syarat a > 0 dari 

bentuk umum y = ax2 + bx + c 

(SSJ-/angkah-04). 

(5) Kemampuan subjek sedang 

sangat baik dalam menggambar 

kurva dan letak daerah arsiran, 

(SSJ-/angkah-05). 

(6) Kemampuan subjek sedang baik 

baik dalam menentukan teknik 

menggambar gtafik y = x2
- 2x 

melalui pemfaktoran, tetapi 

kurang mampu menentukan 

titik pada kurva di sumbu 

koordinat. Baik dalam 

menentukan syarat sebuah 

kuva parabola tetapi kurang 

mampu menuliskan syarat a > 

0 dari bentuk umum y = ax2 + 

bx + c, (SSJ-011, SSJ-012, 

SSI-013, SSJ-014, SSJ-01 5). 

dalam menentukan batas-batas (5)Kemampuan subjek sedang 

integral pada sumbu x sangat baik dalam 

berdasarkan gambar yaitu luas menggambar kurva dan letak 

pertama batas-batas x = 0 dan x = daerah arsiran, (SSJ-01 7). 

2 luas kedua batas-batas x = 2 dan (6)Kemampuan subjek sedang 

x = 3, (SSI -/angkah-06). baik dalam menentukan batas-

(7) Kemampuan subjek scdang 

cukup baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu 

batas integral pada sumbu x 

berdasarkan gambar yaitu luas 

pertarna batas-batas x = 0 dan 
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L1 = - J
0

2 
f(x) dx dan L2 = 

r f(x)dx, (SS1-langkah-07). 

(8) Kemarnpuan subjek sedang 

sangat baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soal, 

(SS1-langkah-08). 
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x = 2 luas kedua batas-batas x 

= 2 dan x = 3, (SS1-021). 

(7) Kemampuan subjek sedang 

cukup baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal 

yaitu Lt = - J: f(x)dx dan L2 

= J: f(x)dx (SS1-022). 

(9) Kemampuan subjek sedang (8) Kemampuan subjek sedang 

sangat baik dalam memeriksa sangat baik dalam 

kembali jawabannya, (SS1- mengerjakan dengan tepat 

/angkah-09). operasi perhitungan dalam 

menyelesaikan soal, 

(SS1-031). 

(9) Kemampuan subjek sedang 

sangat baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya (SS1-

042) 

Berdasarkan Tabel 4.17, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang dalam 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral yang 

merupakan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) adalah valid. 

Dengan dernikian data tersebut dijadikan acuan dalarn menganalisis data 

dan membuat rubrik analitik. 
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3) Kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). 

Berdasarkan data basil tes diagnostik dari subjek sedang, ditemukan 

bahwa kemampuan keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan 

luas daerah bidang datar dengan sebuah kurva pada setiap tahapan 

penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang san gat baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SSJ-/angkah-01) 

(2) Kemampuan subjek sedang baik dalam mengidentifikasi y = x2
- 2x 

scbagai kurva parabola dan batas-batas sumbu x., x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada soal (SSJ -/angkah-02) 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, dan tidak menuliskan rumus yang akan digunakan 

(SSJ -/angkah-03) 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek sedang melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang menggunakan strategi dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik (SSI

langkah-04) 
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l.b Baile dalam menggarnbar kurva dan letak daerah arsiran (SSJ

langkah-05) 

I.e Baik dalarn menentukan batas-batas integral pada sumbu x 

berdasarkan garnbar yaitu luas daerah pertarna batas-batas x = 0 

dan x = 2 luas daerah kedua batas-batas x = 2 dan x = 3 (SSJ

langkah-06) 

l.d Baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = 

-J: f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx (SSJ-langkah-07) 

(2) Kemampuan subjek sedang baik dalam mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan (SSJ

langkah-08) 

d) Verifikasi 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek sedang sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya (SSJ-langkah-09) 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Disimpulkan bahwa basil analisis kemampuan keterampilan 

proses pemecahan dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral dapat dilihat pada petikan wawancara setiap 

tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berik:ut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan seperti yang 
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terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-003 sampai 

dengan SSJ-005 berikut: 

SSI-003 p Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SSJ-003 J eee ' ... . yang pertama yaitu yang saya ketahui yaitu 
dengan kurva dengan batas-batas kurvanya di sumbu x 
(berpikir) yaitu x = 0 dan x = 3 

SSJ-004 p Masih ada lagi ? 

SSI-004 J Itu saja Pak. .. 

SSJ-005 p Apa yang ditanyakan ? 

SSJ-005 J Luasnya Pak. .... 

(2) Kemampuan subjek sedang baik dalam mengidentift.kasi y = x2 
- 2x 

sebagai kurva parabola dan memahami batas-batas sumbu x, 

x = 0 dan x = 3 sebagai yang disyaratkan pada soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-006 sampai 

dengan SSJ-008 berikut: 

SSI-006 p Bisa di identifikasi kurva ini y = J! - 2x, ? atau ini 
y = x2 

- 2x termasuk jenis kurva ? 

SSJ-006 J lni y = x2 
- 2x termasuk kurva parabol... 

SSJ-007 p Boleh dijelaskan cirinya, kenapa dikatakan parabola ? 

SSJ-007 J ee '.. .. . dikatakan parabola karena dimulai dengan J! 
dan sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai syarat Pak. .... 

SSJ-008 p Ada lagi? 

SSJ-008 J Itu saja Pak ....... 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

42638



213 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, dan tidak: menuliskan rumus yang ak:an 

digunak:an, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

SSJ-009 berikut: 

SSJ-009 P Rencana apa Anda lakukan untuk menyelesaikan soal 
ini? 

SSJ-009 J Rencananya itu Pale.. .. pertama-tama menentukan 
menggambar kurvanya Pak ... tetapi memiliki caranya 
tersendiri, yang kedua yaitu menentukan rumusnya, 
yang ketiga, /angkah selanjutnya kita selesaikan dengan 
operasi hitung. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek sedang melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Subjek sedang menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal 

meliputi: 

l.a Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-010 sampai 

kodeSS1-015 berikut: 

SSJ-010 P Apa yang Anda /akukan berdasarkan rencana yang 
Anda sebutkan tadi ? 

SSJ-010 J ee ' .... menentukan teknik menggambar kurvanya 

SSI-011 P Silakan. .... 

SSJ-011 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

'\, 

.)1_.:; __ '1. - 'LJC 

- __; '/.. G - t.--<.2 _ _ _ 

x:: 0 oi.C4"')!:-;::. +1. 

Untuk mendapat nilai x baru, kita memfaktorkcm kurva 
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y tadi, ee ... y = ~ - 2x, berarti pemfaktorannya yaitu 
x(x- 2) berarti .... kan J! - 2x = 0 berarti x = 0 dan x = 

2. 

Lanjut ..... . 

Setelah itu, kit a menggambar kurvanya Pak ... ee .. ... 
karena nilai ax positif Pak ... berarti kurvanya 
menghadap keatas. 

SS1-0 13 P Bagaimana seandainya kalau neg at if a-nya ? 

SS1-013 J Berarti kurvanya menghadap ke bawah. 

SS1-014 P Bisa digambarkan ? 

SS1-014 J ee ...... (berpikir) ........ . 

SS1-015 P Yang tadi Anda sebut ..... apa tadi ? 

SS1-0 15 J Menghadap ke alas. (subjek menggambarkan sambil 
mengungkapkan apa yang dia gambar) 

Begini gambarnya mengahadap ke alas Pak ..... 

C{ ')( ~~~ I+ 

L 0'\'\ ~ hcrol.,p ~., q~'V 
/ 

---~- -- I 
l 

Bigini gambarnya menghadap ke bawah. .. ... 

/ \ 
l.b Baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran, seperti 

yang terlihat pad a petikan wawancara dengan kode SS1-0 17 

berikut: 

SSI-017 P 

SSJ-017 J 

Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

Setelah ilu saya mulai menggambar sumbu x y lalu 
menentukan titik di sumbu x sesuai dengan yang saya 
dapat tadi.ee .... titik pertama di... .nol ...... titi~ kedua 
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di....2 dan titik ketiga di .... eh ..... titik ketiga di 3.ee ... 
setelah saya menggambar kurvanya, sesuai dengan 
yang saya dapat kurva parabola yaitu kurva menghadap 
ke alas (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan 
apa yang dia gambar) 

_\ £'1 

Baru saya arsirmi daerah yang ditentukan untuk 
dihitung ... 

l.c Baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu x 

berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama batas-batas x = 0 

dan x = 2, luas daerah kedua batas-batas x = 2 dan x = 3, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-

020 sampai dengan SS1-021 berikut: 

SSJ-020 P 

SSJ-020 J 

SSJ-021 P 

SS1-021 J 

Terus apalagi yang Anda lakukan ? 

Kan ..... ini kurvanya sudah se/esai, sekarang saya 
menentukan rumusnya.yaitu rumusnya yaitu menghitung 
luas (subjek menuliskan rumus sambil mengungkapkan 
apa yang dia tuliskan) 

Bisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tulis ini, 
ada negatif, ada integral a ke b ? 

Saya mendapatkan untuk yang pertama negatif karena 
terletak dibagian y negatif, ee ... . sedangkan untuk positif 
terletak dibagian y positif.ee ..... nilai b dan a yang 
pertama dilihat dari f-nya Pak .... ee .... . a itu 0 
sedangkan b-nya 2. Untuk yang kedua nilai a-nya = 2 
dan nilai b-nya = 3. f(x) yaitu ~ - 2x 
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l.d Baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 == 

-f f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SSJ-022 berikut: 

SSJ-022 P Apa /agi yang Anda /akukan ? 

SSJ-022 J Sete/ah mendapatkan rumusnya, saya mu/ai 
memasukkan angka-angka di dalam rumus ini 

~ ~ 

/ .... , -;.-~ ~Gc) ± J't Al}Jla/u mengerjakannya. 

(2) Kemampuan subjek sedang baik dalam mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-034 sampai 

kode SSJ-041 berikut: 

SS1-034 P D . A .J ka .. r--(~-+ }] ? an mana nua /emu n zm l - - - - ....... 

SS1-034 J 813 - 4, saya mendapatkannya yaitu dari perhitungan 
23 yaitu 8, 8 dikali 1/3 menghasilkan 813, sedanljkan 22 

hasilnya samadengan 4, sedangkan unluk 1/3(0) - oJ , 
karena menghasilkan nilai 0, e .... oJ samadengan 0 
dikali 113 lelap 0, baru oJ samadengan 0 juga, 0 - 0 
sama dengan 0 berarti hasilnya 0, karena hasilnya no/ , 
saya tidak menuliskannya di lembar jawaban ini. 

SS1-035 P 

SSI-035 J 

Terus ini {[C:f.., \ - '?, < ) J dari mana dapat ini 

!~ }2713- 9? 

ee ..... saya mendapatkannya yailu ..... karena 33 

menghasilkan nilai 27, 27 dikali 113 hasilnya 27/3, 
ee .... sedangkan - 32

, e ...... 32 hasilnya samadengan 9. 
Berarli 2713 - 9 ilulah hasilnya. Bagian keduanya 113 
dikali 23 

- 22 
, mendapatkan nilai 8/3 - 4 karena 23 

hasilnya 8 dikali 1/3 menghasilkan 8/3, sedangkan 22 

nilainya sama dengan 4 berarti hasilnya 8/3 - 4. 
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SSJ-036 P 

SSJ-036 J 

SSJ-037 P 

SSJ-037 J 

SSJ-038 P 

SSJ-038 J 

SSJ-039 P 

SSJ-039 J 

SSJ-040 P 

SSJ-040 J 

SSJ-041 P 

SSJ-041 J 

d) Verifikasi 
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_ - IS'+\"<; 
Terus, yang ini{ - 1 ) apa sebabnya ? 

Pertama saya hitung, saya menyamakan penyebutnya, 
menjadi penyebut 3. Ee ..... 8/3 - 4. Untuk menyamakan 
penyebutnya berarti 4-nya harus dikali 3, berarti 
8 - l 2 Karena ini (033) · dalam kurung sedangkan 

3 
luarnya bernilai negatif, saya masukkan negatifnya 

dalam kurung, berarti menghasilkan - 8 + 12 

3 

Bisa ditulis hasilnya ini(036). Berapa hasilnya ini 
-8+ 12 ? 

3 . 

~ 
Hasilnya sama dengan ··-"T-

~-f:"'f-c 

Terus yang ini [ - }, nak ? 

lni dari hasilnya saya dapatkan dari daerah kedua 

yaitu.(:- -- "~2 813 - 4. 

Oh. ... seperti itu. Hasilnyajawaban ini {~}? 
Berpikir ..... . 

Oh. .. .. . sama juga ? 

lya Pak ..... . 

Oh. .. . .iya .... . 

~ ( 

_. SJ. t_,-
1-- ~ __t....,.,_r._ 813 satuan luas. Berarti hasilnya 

8/3 berasal dari: 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek sedang sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SSJ-042 berikut: 
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SSJ-042 P Bisa diperiksa kembali jawaban Anda ? 

SSJ-042 J Berpikir ......... lnsya Allah, saya sudah .... yakin 

Validasi Data Subjek Sedang (SS) tcntang kemampuan keterampilan 

proses pemecahf.;:: !K'fPP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan. Validasi data 

dilakukan dengan cara membandingkan data basil tes diagnostik dan data 

hasil wawancara. Perbandingan data basil tes diagnostik dan data basil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18 Perbandingan Data kemampuan Subjck Sedang (SS) 
terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan 
pada tes diagnostik dan Wawancara setiap tabapan 

Tes diagnostik Wawancara 

Memahami soal 

Pada tahapan m1 yaitu: (1) Pada tahapan lni yaitu: (1) 

Kemampuan subjek sedang sangat Kemampuan subjek sedang 

baik dalam menemukan dengan tepat sangat baik dalam menemukan 

apa yang diketahui dan apa yang di dengan tepat apa yang diketahui 

tanyakan (SSJ-langkah-01), (2) dan apa yang di tanyakan (SSI-

Kemampuan subjek sedang baik 003, SSI-004, SSJ-005), (2) 

dalam mengidentiftkasi y = x2 
- 2x Kemampuan subjek sedang baik 

sebagai kurva parabola dan batas- dalam mengidentifikasi y = x2 
-

batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 2x sebagai kurva parabola dan 

sebagai yang disyaratkan pada soal batas-batas sumbu x, x = 0 dan x 

42638



(SS1-langkah-02) 
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= 3 sebagai yang disyaratkan 

pada soal (SS1-006, SSJ-007, 

SS1-008) 

Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan iru, Kemampuan subjek Pada tahapan ini, Kemampuan 

sedang cukup baile dalam subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan menyebutkan rencana yang akan 

dikerjakan dalam menggambar kurva dikerjakan dalam menggambar 

dan daerah arsiran, menentukan kurva dan daerah arsiran, 

batas-batas integral, menyelesaikan menentukan batas-batas integral, 

soal dengan operasi hitung, dan tidak menyelesaikan soal dengan 

menuliskan rumus yang akan operasi hitung, tidak menuliskan 

digunakan (SS1-langkah-03) rumus yang akan digunakan 

(SS1-009) 

Melal'Ukan rencana pcnyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek sedang Pada tahapan ini, subjek sedang 

melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Subjek sedang menggunakan 

strategi dalam menyelesaikan 

soal mcliputi: 

l.a 

l.b 

I.e 

Baile dalam menentukan 

teknik menggambar grafLk 

(SSJ-langkah-04) 

Baik dalam menggambar 

kurva dan letak daerah 

arsiran (SS1-langkah-05) 

Baik dalam menentukan 

batas-batas integral pada 

sumbu x berdasarkan 

melakukan penyelesaian soal 

yaitu: 

(1) Subjek sedang menggunakan 

strategi dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

I .a Baik dalam menentukan 

teknik menggambar 

graflk (SSJ-011, SSJ-

012, SS1-013, SSJ-014, 

SSJ-015) 

l.b Baile dalam menggambar 

kurva dan letak daerah 

arsiran (SSJ-017) 
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gambar yaitu luas pertama 

batas-batas x = 0 dan x = 2 

luas kedua batas-batas x = 

2 dan x = 3 

(SSJ-langkah-06) 

l .d Baik dalam mem .. ::~lcan 

rencana penyelesaian soal 

yaitu Lt = - fo2 
f (x)dx dan 

L2 = J: f(x)dx 

(SSJ-langkah-07) 

(2) Kemampuan subjek sedang baik 

dalam mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan (SSJ

langkah-08) 
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l .c Baik dalam menentukan 

batas-batas integral 

pada sumbu x 

berdasiukan gambar 

yaitu luas pertama 

batas-batas x 

= 0 dan x = 2 luas 

kedua batas-batas x = 
2 dan x = 3 

(SSJ-020, SSJ-021) 

l.d Baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian 

soal yaitu L1 

-J: f(x)dx dan L2 = 

J: f(x)dx 

(SSJ-022) 

(2) Kemampuan subjek sedang 

baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi 

perhitungan bentuk pangkat 

dan bentuk pecahan (SSJ-

034, SSJ-035, SSJ-036, SSJ-

037, SSJ-038, SSJ-039, SSJ-

040, SSJ-041) 

Verifikasi 

Pada tahapan ini, kernampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

sedang sangat baik dalam rnerneriksa subjek sedang sangat baik dalam 

kern bali jawabannya (SSJ -langkah- memeriksa kern bali jawabannya 

09) (SSJ -042) 
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Berdasarkan Tabel 4.18, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP) dalam 

menyelcsaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 

adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam 

menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

-... 
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b. Paparan Data basil tes diagnostik (TD) soal nomor 2 subjek sedang (SS) 

Hitunglah luas daerah yang dibatasi o/eh kurva y = 4 - ~ dan y = 3x, garis 

x = Odanx = 2. 

~ -~~ ~-=- .,.~ }_~-~ - -~~ ~"--~'~ )C~ 0 

~ · '('\t\ (;l,~,~~"'i '"'~ \)q+cu 

~_\_. TPnt~-t~~ ., __ b~fti~- 'occ-ht~ k-.u~ SS2-langkah-04 

I . M Ph ~t'l ~l«qn arct h Lt\o\ r v 

I ___ '3. G.9_W\~,J,h ~-~rv~~'-\_____ __ _ ___ ---- -

J_ e· ~:~:!Jo~~~.n•q v·~t. ,~.tl-la 
L- ~-=-X... 4 -- - '1 0 1 6 
I )(~-1.. ~qh y.:. ~ 'f. 0 I 'l 

42638



. 

223 

f ' ~ ~~ I "te,ool b ~ 1.. ' Cl = 0 SS2-langkah-06 I 

- '1.4 -J -b - ~ 

1) Kemampuan pemahaman objek kajian matematika (KPOM). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari subjek sedang bahwa kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika meliputi indikator fakta, konsep, 

prinsip dan skill, dapat dilihat petikanjawaban sebagai berikut: 

Fakta 

Dari petikan jawaban subjek sedang di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjck sedang sangat baik memahami dalam menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal (SS2-langkah-OJ). kemampuan subjek sedang baik 

memahami dalam mengidenti:fikasi kurva parabola y = 4 - 2 dan kurva 

garis lurus y = 3x dan memaharni batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang 

disyaratkan pada soal (SS2-langkah-02). Kcmampuan subjek sedang cukup 

baik memahami dalam menuliskan rencana yang akan dilakukan (SS2-

langkah-03). Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam 

mengenal dan menuliskan simbol dan notasi pada rumus integral yaitu L = 
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J: f(x)- J: g(x) (SS2-langkah-07). Hasil tes diagnostik subjek tersebut 

selanjutnya dikonfirmasi melalui wawancara. 

1 lasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat 

baik memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-002 sampai dengan SSJ-

003 berikut: 

SSJ-002 P Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SSJ-002 J ee..... soa/ ini yaitu terdapat dua kurva dan adanya 
ee ..... . gar is pembatasan x = 0 dan x = 2 

SSJ-003 P Apa yang ditanyakan ? 

SSJ-003 J Luasnya Pale... .. 

Kemampuan subjek sedang baik memaharni dalam mengidentifikasi kurva 

parabola y = 4 - x! dan kurva garis lurus y = 3x dan memahami batas-batas 

x = 0 dan x = 2 sebagai yang disyaratkan pada soal, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode SSJ-004 sampai dengan SSI-005 

berikut: 

SSJ-004 P Kurvajenis apa namanya, dua kurva yang Anda sebutkan 
? 

SSJ-004 J Kurva y = 4 - x! berjenis parabol sedangkan y = 3x 
disebut kurva garis dan x = 0 dan x = 2 sebagai syarat. 

SSJ-005 P Bisa dijelaskan perbedaan dua kurva ini ?untuk 
membedakan kurva yang pertama dan yang kedua ? 

SSJ-005 J Saya bisa membedakannya dengan cara 
penggambarannya saja Pak Kalau ciri-cirinya saya lupa 
Pak. .... 

i. 
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Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menuliskan 

rencana rumus yang akan digunakan, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SS1-007 berikut: 

SS1-007 P Apa rencana yang Anda /akukan pada soal ini ? 

SS1-007 J Hampir mirip dengan nomor 1, Pertama kita 
menggambar kurvanya, yang kedua menentukan rumus, 
yang ketiga menyelesaikannya dengan operasi hitung. 

kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam mengenal dan 

menuliskan simbol dan notasi pada rumus integral yaitu L = 

J: f(x)- J: g(x) , seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SS1-016 sampai dengan kode SS1-017 berikut: 

SSJ-016 P Selanjutnya, apa lagi yang Anda /akukan ? 

SS1-016 J ee ...... saya menentukan rumusnya dulu Pak. ... e ..... rumus 
luasnya yaitu (subjek menuliskan rumusnya sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

~ 
....;;L;;;.."":....!......-'"'-=~----~ =-=) - ~~ 

SSJ-017 P Bisa di.jelaskan simbol-simbol yang Anda tulis ini 
integral a ke b f(x) dikurang integral a ke b g(x) ? 

SSJ-017 J Be1pikir ......... ee ..... . untuk f (x)-nya Pak. ... saya pakai 
untuk kurva yang pertama yaitu 4 - x2 sedangkan untuk 
yang g(x)-nya Pak. .. .. . saya pakai untuk kurva kedua yaitu 
3x. ee ....... ini b-nya P ak. .... kan. ... nilai batasannya yaitu 
mulai dari 0 ke 2 

J tl-t.' - k ~ 
f (,e) 4 - )<"

~Cv:-G*-
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Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan terbadap 

pcmabaman fakta 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman fakta. V alidasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data basi l tes diagnostik dan data basil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data basil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4. 19 

Tabel 4.19 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terbadap pemahaman fakta pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian mt yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek sedang sangat Kemampuan subjek sedang sangat 

baik memahami dalam menuliskan baik memahami dalam 

yang diketahui dan ditanyakan pada menuliskan yang diketahui dan 

soal (SS2-/angkah-Ol), (2) ditanyakan pada soal (SSJ-002, 

Kemampuan subjek sedang baik SSJ-003), (2) Kemampuan subjek 

memahami dalam mengidentiflkasi sedang baik memahami dalam 

kurva parabola y = 4 - x! dan kurva mengidentiflkasi kurva parabola y 

garis lurus y = 3x dan memaharni = 4 - x! dan kurva garis lurus y = 

batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai 3x tetapi mampu memahami 

yang disyaratkan pada soal (SS2- batas-batas x = 0 dan x = 2 

/angkah-02), (3) Kemarnpuan subjek sebagai yang disyaratkan pada 

sedang cukup baik memahami dalarn soal (SSJ-004, SSI-005), (3) 

menuliskan rencana rumus yang akan Kcmampuan subjek sedang cukup 

digunakan (SS2-Iangkah-03), (4) baik memahami dalam 

Kemampuan subjek sedang cukup menuliskan rencana rumus yang 

baik memahami daJam mengenal dan akan digunakan (SSI-007), (4) 

menuliskan simbol dan notasi pada Kemampuan subjek sedang cukup 

42638



227 

rumus integral yaitu L = baik memahami dalam mengenal 

J: f(x) _ J: g(x) (SS2-langkah-07) dan menuliskan simbol dan notasi 

pada rumus integral yaitu L = 

J: f(x)- J: g(x) (ssJ-016, SSJ-

017) 

Berdasarkan Tabel 4.19, data basil tes diagnostik sesuai dengan data basil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman fakta adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Konsep 

Dari petikan jawaban subjek sedang, terlihat bahwa kemampuan subjek 

sedang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola 

y = 4 - x2 dengan cara pemfaktoran dan tidak menentukan titik pada kurva 

di sumbu koordinat dan memaharni dalam menyajikan konsep ke bentuk 

grafik garis lurus y = 3x (SS2-langkah-04, SS2-langkah-05), kemampuan 

subjek sedang cukup baik mampu memaharni syarat graflk parabola 

y = 4 - x2 dan tidak memahami syarat grafik parabola dalam bentuk umum 

y = ax2 + bx + c (SS2-langkah-04). Kemampuan subjek sedang cukup baik 

memahami dalam menuliskan ulang konsep integral yaitu L = 

J: f(x)- J: g(x) (SS2-langkah-07) 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa Kemampuan subjek 

sedang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola 
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y = 4- x2 dengan cara pemfaktoran dan tidak menentukan titik pada kurva 

di sumbu koordinat dan memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk 

graflk garis lurus y = 3x, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-008 sampai dengan SS1-012 berikut: 

SSJ-008 P Langkah per/ama apa yang Anda lakukan ? 

SS1-008 J Langkah pertama menggambar kurva,kita menggunakan 
kurva perlama (subjek menuliskan sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

ini sama hasil - x2 + 4, pemfaktorannya yailu (-x - 2)(x 
- 2). Berarti x = -2 dan x = 2 

SS1-009 P Eisa dijelaskan pemfoktoran Anda ini mengapa Anda 
dapatkan (-x - 2)(x - 2) ? 

SSJ-009 J Pemfaktorannya untuk mendapatkan nilai -r + 4, dilihat ini 
Pak ..... -x kali x hasilnya -:l, -x kali -2 hasilnya 2x, -2 kali x 
mendapatkan hasil -2x sedangkan -2 kali -2 hasilnya 4, jadi 
kalau ditulis Pak ... hasil akhimya -:l + 2x - 2x + 4, positif 
2x - 2x samadengan 0 Pak .... berarti tidak usah dituliskan 

SSJ-0 10 P Selarifutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

SSJ-010 J e .... saya menuliskan lagi kurva garisnya Pak.. (subjek 
menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

y = 3x, saya memisalkan begini (sambil membut label) y x, x 
bernilai 0 makay-nyajuga 0 Pak ... untukx = 1, berartiy-nya 
samadengan 3. 

SSJ-011 P Selanjutnya, apalagiyangAndalakukan? 

SS 1-011 J Saya mulai menggambar kurva tersebut. 
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Ya .... silakan. ... 

(subjek menggambar) 
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Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami syarat grafik parabola y 

= 4 - x2 dan tidak memahami syarat grafik parabola dalam bentuk umum 

y = ax2 + bx + c, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

SS1-013 sampai dengan kode SS1-014 berikut: 

SS1-013 p Mengapa parabolanya membuka ke bawah ? 

SS1-013 J Karena nilai .... . x2 -nya bernilai negatif. 

SS1-014 p Kalau positif? 

SS1-014 J Mengahadap ke atas Pak. .... 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menyatakan dan 

menuliskan ulang secara verbal konsep integral yaitu L = J: f(x)- J: g(x) , 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-016 sampai 

dengan kode SSJ-018 berikut: 

SS1-016 P Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

SS1-016 J ee ... ... saya menentukan rumusnya dulu Pak. ... e ... .. rumus 
luasnya yaitu (subjek menuliskan rumusnya sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 
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P Bisa dijelaskan simbol-simbol yang Anda tulis ini 
integral a ke b f(x) dikurang integral a ke b g(x) ? 

J berpikir ... ...... ee .... untukf(x}-nya Pak. ... saya pakai untuk 
kurva yang pertama yaitu 4 - x2 sedangkan untuk yang 
g(x)-nya Pak. ... .. saya pakai untuk kurva kedua yaitu 
3x.ee .... ini b-nya Pak ..... kan. ... nilai batasannya yaitu 
mulai dari 0 ke 2 

' .. lo J 4-j( - ~ 
0 

f (l") 4-")<
'!)(y:) --..,... 

SSJ-018 P Terus ini simbol integral a ke b g(x) ? a ke b yang mana 
dimaksud? 

SS1-018 J Tetapjuga samayangpertama ..... O ke 2juga. 

Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman konsep 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman konsep. V alidasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.20 
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Tabel 4.20 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terhadap pemahaman konsep pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1lli yaitu (1) Pada bagian tn1 yaitu : (1) 

Kemampuan --subjek sedang baik Kemampuan subjek sedang baik 

memahami dalam menyajikan memahami dalam menyajikan 

konsep ke bentuk gra:fik parabola y = konsep ke bentuk grafik parabola 

4 - x2 dengan cara pemfaktoran dan y = 4 - x2 dengan cara 

tidak menentukan titik pada kurva di pemfaktoran dan tid;:tk 

sumbu koordinat dan memahami menentukan titik pada kurva di 

dalam menyajikan konsep ke bentuk sumbu koordinat dan memahami 

grafik garis lurus y = 3x (SS2- dalam menyajikan konsep ke 

langkah-04,SS2-langkah-05), (2) bentuk grafik garis lurus y = 3x 

Kemampuan subjek sedang cukup (SS1-008, SS1-009, SS1-010, SS1-

baik memahami syarat gra:fik 011, SS1-012), (2) Kemampuan 

parabola y = 4 - x2 dan tidak subjek sedang cukup baik 

memahami syarat grafik parabola memahami syarat grafik parabola 

dalam bentuk umum y = ax2 + bx + c y = 4 - x2 dan tidak memahami 

(SS2-langkah-04), (3) Kemampuan syarat grafik parabola dalam 

subjek sedang cukup baik memahami bentuk umum y = ax2 + bx + c 

dalam menuliskan ulang konsep (SS1-0 13, SS1-014), (3) 

integral yaitu L = J: f(x)- J: g(x) 

(SS2-langkah-07) 

Kemampuan subjek sedang cukup 

baik memahami dalam 

menyatakan dan menuliskan 

ulang secara verbal konsep 

integral yaitu L 

J: f(x)- J: g(x) (SS1-016, SS1-

017, SS1-018). 
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Berdasarkan Tabel 4.20, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman konsep adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Prinsip 

Dari petikan jawaban subjek sedang di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek sedang cukup baik memahami dalam menggambar kurva dan tidak 

memahami dalam mengarsir luas daerah dua kurva (SS2-langkah-05). 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam memisalkan 

berupa contoh dari teorema dasar integral dan memahami dalam 

menggunakan te01-ema dasar integral misalnya L ~ [4-x2 ~ [ 4x-~x' I 

subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan sifat integral 

2 [ 1 ]
2 

bentuk pangkat rnisalnya L = J 4- x 2 
= 4x- - x 3 (SS2-langkah-08). 

0 3 0 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

sedang cukup baik memahami dalam menggambar kurva dan tidak 

memahami dalam mengarsir luas daerah dua kurva, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode SS1-011 sampai dengan SS1-012 

berikut: 
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SS1-0 11 P Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

SS1-011 J Saya mulai menggambar kurva tersebut. 

SS1-012 P Ya ..... silakan. ... 

SS1-012 J (subjek menggambar) 
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Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam memisalkan 

berupa contoh dari teorema dasar integral dan memahami dalam 

menggunakan teorema dasar integral misalnya L ~ ! 4- x' ~ [ 4x-~ x' I 
= [ 4(2)- -}(2) 3 J-[ 4(0)- -}(0) 3 J seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SS1-025 sampai dengan SS1-026 berikut: 

SS1-025 

SS1-025 

SS1-026 

SSJ-026 

p 

J 

p 

J 

Selanjutnya, dari mana Anda dapat 

4.2 - 113 (2/ - (4.0 - 1/3 (0/? adakah rumusnya? 

ee ... ... Saya mengambil pemisalannya integral tentu 
saja Pak. .... 

Eisa ditulis ? pemisalan yang Anda maksud ? 

Pemisalannya yaitu (subjek menuliskan 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

sambil 
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Kurung siku .... saya pakai langsung ini(025) 
Pak. ... e..... . 4x - 1/3x3

, batasan b ... a, a 
menuju b . e .. .. untukpertamanya Pak. .. berarfi kita (4b 
- 113 b3

) - (4a - 113a3).seperti ini pemisalannya 
Pak. .... 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

sifat integral bentuk pangkat misalnya L = f 4-x2 
= [4x-..!.x3

]

2

, seperti 
0 3 0 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-021 sampai dengan 

SS1-024 berikut: 

SS1-021 

SSJ-021 

SS1-022 

SS1-022 

p 

J 

p 

J 

Se/anjutnya, dari mana ini 4 berubah menjadi 4x dan 
x2 berubah menjadi J/3x3 ?bisa dijelaskan? 

Bisa Pak. ..... .4 menjadi 4x karena integral dari 4 sama 
dengan 4x sedangkan integral dari ~ yaitu 1/3x3 

Mungkin ada rumusnya ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

5 ..,. . '¥_.. -- ;::: _j_______K ~ 
- --- --- __2_-t-1 ---- - --
__ _ --- ~~ - -=tl" --

' - ------·-- ·- ·--r- -
f ..._ - I "l..t-1 - - }<."l 
_ -,<. - ;< - ., 

~. t-1__ ----· --

J ]J< = 3 
l +! 

r+l 
~ 

Berarti kita bisa memisalkannya Pak. .... . e .... untuk ni/ai 
4, anggaplah 4 dikali x0 

, x0 sama dengan J, kareria 
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SS1-023 

SS1-024 

SS1-024 

p 

J 

p 

J 
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hasilnya 1 berarti tidak usah saya tulis Pak ..... ini 
(021) integral 4 berarti kita misalkan berarti 4 per 
kan. ... . pang kat 0 , 0 ditambah 1 . e .... x pang kat 0 
tambah 1. Berarti hasilnya sama dengan 4/1 karena 
411 berarti penyebutnya tidak. usah ditulis 
Pak. .... .4 ...... x pangkat satu. Begitu Pak ... . 

113 x3 tadi? 

e... . 1/3 x3 e....... (subjek menuliskan 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

--~__'l,._t_l - - -- --

sambil 

integral dari x2 berarti nilai depan x kan ... .. tidak ada, 
berarti saja dengan di depan itu 1, berarti 1, pangkat 
dari x yaitu 2 , 2 ditambah 1 berarti 1 per 2 tambah 1 
x pangkat 2 tambah 1, hasi/nya sama dengan 1/3x3

. 

3/2 x2 bisa di jelaskan ? 

3/2 x2 (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa 
yang dia tuliskan) 

J ];< = 3 
l +! 

I +I 
>< 

Didapat dari integral 3x . e ...... nilai di depan x yaitu 3 
sedangkan x berpangkat 1, berarti 3 per ..... pangkat x 
di tambah 1 berarti 1 ditambah 1, x-nya berpangkat 1 
ditambah 1 berarti 3/2x2

. 

Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman prinsip 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman prinsip. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.21 
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Tabel 4.21 Perbandingan Dat,a kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terhadap pemahaman prinsip pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data _Wawancara 

Pada bagian 1n1 yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek sedang cukup Kemampuan -subjek sedang cukup 

baik memahami dalam menggambar baik memahami dalam 

kurva dan tidak memahami dalam menggambar kutva dan tidak 

mengarsir luas daerah dua kurva memahami dalam mengarsir luas 

(SS2-langkah-05), (2) Kemampuan daerah dua kurva (SSJ-011, SSJ

subjek sedang cukup baik memahami 012), (2) Kemampuan subjek 

dalam memisalkan contoh dari sedang cukup baik memahami 

torema dasar integral dan memahami dalam memisalkan contoh dari 

dalam menggunakan teorema dasar torema dasar integral dan 

2 

integral misalnya L = J 4- x 2 = 
0 

memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral misalnya L 

~ !4-x' ~ [4x-~x'J: ~ 

[ 4(2)- ~(2)3 J-[ 4(0)- ~ (0)3 J [ 4(2)- ~(2)3 J-[ 4(0)-~(O)'l 
(SS2-langkah-08), (3) Kemampuan (SSJ-025 SSJ-026), (3) 

subjek sedang cukup baik memahami Kemampuan subjek sedang cukup 

dalam menggunakan sifat integral baik memahami dalam 

bentuk pangkat misalnya L = menggunakan sifat integral bentuk 

2 

J 4-x
2 

0 

/angkah-08). 

2 

Pangkat misalnya L = J 4 - x 2 
(SS2-

o 

[ 4x-~ x 3 I (SSI-021, SSI-022, 

SSJ-023, SSJ-024) 

42638



237 

Berdasarkan Tabel 4.21, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman prinsip adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Operasi (Skill) 

Dari petikan jawaban subjek sedang di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek sedang sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung 

. 8 12 24-8 
bentuk pangkat dan bentuk pecahan m1salnya 8---- = ---6 (SS2-

3 2 3 

langkah-08). Kemampuan subjek sedang kurang baik memahami dalam 

menjelaskan nilai hasil akhir bahwa luas daerahnya bemilai negatif yaitu 

2 
-- satuan luas (SS2-langkah-08). 

3 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

sedang sangat baik memahami dalam menggunakan operasi hitung bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-027 sampai dengan kode SSJ-028 berikut: 

SSJ-027 

SSJ-027 

p 

J 

Selanjutnya apalagi yang Anda lakukan ? 

Saya mulai mengerjakannya Pak. ... x-nya saya ganti 
dengan nilai b, nilainya itu 2 berarti 4 dikali 2 
menghasilkan 8.ee. ... - 113 x3

, x-nya masih saya ganti 

42638



SS1-028 P 

238 

nilai b, yaitu 2 berarti 113 23
, 23 hasi/nya 8, 8 dikali 1/3 

mengahasilkan 8/3 berarti 8 - 8/3 . untuk yang kedua 4 
dikali ni/ai a yaitu 0, 4 kali 0 hasilnya 0, dikurang 1/3 
dikali ni/ai a pangkat 3, berarti 113 dikali ff.ee .... karena 
karena hasilnya 0 dikurang 0 berarti 0, saya ndak 
menuliskannya di jawaban, dikurang 3/2 ... nilai b .... 2 
berarti 3/2 dikali 22 yaitu ee ..... 3 dikali 4 per 2 berarti 
12/2 dikurang 3/2 ... e .... nilai a-nya kan .... 0 berarti if, if 
samadengan 0, 0 dikali 3 mcmghasilkan 0, 012 hasilnya 
tetap 0 jadi saya juga tidak menu/iskannya.berarti 
hasilnya yaitu 8 dikurang 8/3 dikurang 1212, 1212 sama 
dengan 6. 

Selanjutnya darimana dapat ....... ? 

SS1-0 28 J ~-::.~€}_-__.-;=r-& _ _ ::.----=>t\¥- 6 

e..... saya menyamakan semua penyebutnya 
Pak. .... e ... ... saya memakai penyebut 3. Untuk 8 agar 
mendapatkan menjadi penyebut 3 berarti hasilnya 24, 
berarti 2413 dikurcmg 8/3.e ..... untuk 6, saya mengalikan 
dengan 3 Pak. ... berarti 18/3. Berarti kalau kita hitung 
24-8-18 . . 
----.... ee .... haszlnyayaztu -2/3 satuan luas. 

3 

Kemampuan subjek sedang kurang baik memahami dalam menjelaskan nilai 

hasil akhir bahwa luas daerahnya bernilai negatif yaitu - ~ satuan luas, 
3 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-029 sampai 

dengan kode SSJ-030 berikut: 

SSl-029 p Kenapa hasilnya luas negatif, padahal seharusnya luas 
itu hasilnya positif? 

SSJ-029 J Saya rasa ada kesalahan, kesalahan dalam menentukan 
rum us. 

SSJ-030 p Kesalahan dalam menentukan rumus ? 

SSJ-030 J Jya Pak. ... 
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Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman operasi (Skill) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap pemahaman operasi (Skill). V alidasi data dilakukan dengan 

cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara-:-

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.22 

Tabel 4.22 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terhadap pemahaman operasi (Skill) pada tes diagnostik 
dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian rm yaitu (1) Pada bagian 1m yaitu : (1) 

Kemampuan subjek sedang sangat Kemampuan subjek sedang 

baik memahami dalam sangat baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk menggunakan operas1 hitung 

pangkat dan bentuk pecahan bentuk pangkat dan bentuk 

. 8 12 24-8 
m1salnya 8---- = ---6 

3 2 3 

. 8 12 24-8 
m1salnya8---- = ---6 

3 2 3 

(SS2-langkah-08), (2) Kemampuan 

pecahan 

subjek sedang kurang baik (SSJ-027, SSJ-028), (2) 

memahami dalam menjelaskan nilai Kemampuan Subjek sedang 

hasil akhir bahwa luas daerahnya kurang baik memahami dalam 

bernilai negatif yaitu 
2 

satuan 
3 

luas (SS2-langkah-08). 

menjelaskan nilai hasil akhir 

bahwa luas daerahnya bernilai 

·r . 2 negatl ya1tu --
3 

satuan luas 

(SSJ-029, SSJ-030). 
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Berdasarkan Tabel 4.22, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap pemahaman operasi (Skill) adalah valid. Dengl;lll demikian data 

tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik 

analitik. 

2) Kemampuan sistematis prosedural (KSP). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari kemampuan subjek sedang 

melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal, meliputi: 

• Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SS2-langkah-Ol). 

• Cukup baik dalam mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - x2 dan kurva 

garis lurus y = 3x dan memahami batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai 

yang disyaratkan pada soal, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS2-langkah-02) . 

• Cukup baik dalam menyebutkan rencana yang akan dikeJjakan yaitu 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

dapat menuliskan kata "rumus" tetapi tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek (SS2-langkah-03). 

• Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = 4 - x2 melalui 

pemfaktoran, tidak menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat. 

Baik dalam menentukan syarat sebuah kurva parabola tetapi tidak 

menuliskan syarat a < 0 dari bentuk umum y = ax2 + bx + c, baik dalam 
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menentukan teknik: menggambar garis lurus seperti yang ditunjukkan 

pada jawaban subjek (SS2-/angkah-04). 

• Kurang baik dalam menggambar kurva dan menentukan letak daerah 

arsiran dua kurva, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SS2-

langkah-05). 

• Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral yaitu x = 0 sampai 

x = 1 dan x = 1 sampai x = 2, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS2-langkah-06). 

• Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

L1 = J: Y1 - y 2dx dan L1 = f y 2 - y 1dx, seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SS2-langkah-07). 

• Cukup baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan dalam 

menyelesaikan soal, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SS2 -/angkah-08). 

• Cukup baik dalam memeriksa kembali jawabannya, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek (SSJ-langkah-09). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa subjek sedang dalam 

melakukan langkah-langkah penyelesaian soal, meliputi: 

• Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SSJ-002 sampai dengan SSJ-003 

berikut: 
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SSJ-002 p Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SSJ-002 J ee ..... soal ini . yaitu terdapat dua kurva dan adanya 
ee ...... garis pembatasan x = 0 dan x = 2 

SSJ-003 p Apa yang ditanyakan ? 

SSJ-003 J Luasnya Pak .... 

• Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam mengidentiftkasi kurva 

parabola y = 4 - J! dan kurva garis lurus y = 3x dan memahami' batas-

batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang disyaratkan pada soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-004 sampai dengan 

SSJ-005 berikut: 

SSJ-004 P 

SSJ-004 J 

SSI-005 P 

SSJ-005 J 

Kurva jenis apa namanya, dua kurva yang Anda 
sebutkan? 

Kurva y = 4 - J! berjenis parabol sedangkan y = 3x 
disebut kurva garis dan x = 0 dan x = 2 sebagai syarat. 

Eisa dijelaskan perbedaan dua kurva ini ?untuk 
membedakan kurva yang pertarria dan yang kedua ? 

Saya bisa membedakannya dengan cara 
penggambarannya saja Pak. Kalau ciri-cirinya saya 
lupa Pak. .... 

• Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan rencana 

yang akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, dapat menuliskan kata "rumus" tetapi 

tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SSJ-007 berikut: 

SSJ-007 P Apa rencana yang Anda lakukan pada soal ini ? 
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Hampir mznp dengan nomor 1, Pertama kita 
menggambar kurvanya, yang kedua menentukan 
rumus, yang ketiga menyelesaikannya dengan operasi 
hi tung. 

• Kemampuan subjek sedang baik dalam menentuk:an teknik menggambar 

grafik y = 4 - x2 melalui pemfaktoran, dan tidak menentuk:an titik pada 

kurva di sumbu koordinat. Baik dalam menentuk:an syarat sebuah kurva 

parabola tetapi tidak menuliskan syarat a < 0 dari bentuk: umum y = ax2 + 

bx + c, dan baik dalam menentuk:an teknik menggambar garis ·lurus, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-0 13 

dilanjutkan kode SS1-013 sampai dengan kode SS1-014 berikut: · 

SS1-008 P Langkah pertama apa yang Anda lakukan ? 

SS1-008 J Langkah pertama menggambar kurva,kita menggunakan 
kurva pertama (subjek menuliskan sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

ini sama hasil - x2 + 4, pemfaktorannya yaitu (-x - 2)(x -
2). Berarti x = -2 dan x = 2 

SS1-013 P Mengapa parabolanya membuka ke bawah? 

SSJ-013 J Karena nilai .. ... x2-nya bernilai negatif. 

SSJ-014 P Kalaupositif ? 

SS1-014 J Mengahadap ke atas Pak. .. .. 

• Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran dua kurva, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SS1-011 sampai dengan kode SS1-012 berikut: 
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SS1-0 11 P Se/anjutnya, apa /agi yang Anda lakukan ? 

SS1-011 J Saya mulai menggambar kurva tersebut. 

SS1-012 P Ya ..... si/akan. ... 

SS1-012 J (subjek menggambar) 

• Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menentukan batas-batas 

integral yaitu x = 0 sampai x = 1 dan x = 1 sampai x = 2, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-016 sampai dengan 

kode SS1-018 berikut: 

SS1-0 16 P Se/anjutnya, apa /agi yang Anda /akukan ? 

SSJ-016 J 

'•. 

ee ...... saya menentukan rumusnya dulu Pak. ... e ..... rumus 
luasnya yaitu (subjek menuliskan rumusnya sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

'8__ _ ~ 

SS1-01 7 P Eisa dijelaskan simbol-simbol yang Anda tulis ini 
integral a ke b f(x) dikurang integral a ke b g(x) ? 

SS1-01 7 J berpikir ..... .. .. ee .. .. untuk f(x)-nya Pak. ... saya pakai untuk 
kurva yang pertama yaitu 4 - x2 sedangkan untuk yang 
g(x)-nya Pak. .... . saya pakai untuk kurva kedua yaitu 
3x.ee .. .. ini b-nya Pak .. .. . kan. .. . nilai batasannya yaitu 
mu/ai dari 0 ke 2 

' .. J J
0 
4-~ -o ~ 

Ell") 4-)'-'

(J(y:) ='>Y 
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SS1-018 P Terus ini simbol integral a ke b g(x) ? a ke b yang mana 
dimaksud? 

SS1-018 J Tetapjuga samayangpertama ..... O ke 2juga. 

• Kemanipuan subjek sedang kurang baik dalam menuliskan rencana 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-0 16 berikut: 

• Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-019 beriku1: 

SS1-019 

SS1-019 

p 

J 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

Say(l mulai memasukkan angka-angkanya Pak. .. . 
(subjek menuliskan rumusnya sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

-;: ~ ._ • __... - ) Sqf.,~., ...,_'1_ 
- - ') ·-------=- -- · ---
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• Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

SS1-031 sampai dengan kode SS1-32 berikut: 

SS1-031 

SS1-031 

SS1-032 

SS1-032 

p 

J 

p 

J 

Bisa diperiksa kembalijawabannya? 

Subjek sementara memeriksa jawabannya. 

sudah yakin benar ? 

Lama berpikir ..... yakin Pak ..... 

Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap kemampuan sistematis prosedural. Validasi data dilakukan 

dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.23 

Tabel 4.23 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terhadap kemampuan sistematis prosedural pada tes 
diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini kemampuan subjek Pada bagian 1m kemampuan 

sedang dalam melakukan langkah- subjek sedang dalam melakukan 

langkah penyelesaian soal yaitu : langkah-langkah penyelesaian soal 

(1) Sangat baik dalam menemukan yaitu : 

dengan tepat apa yang diketahui (1) Sangat baik dalam 

dan apa yang di tanyakan, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS2-langkah-01). 

menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang 

di tanyakan, seperti yang 

42638



247 

(2) Culmp baik dalam ditunjukkan pada jawaban 

mengidentifikasi kurva parabola y subjek 

= 4 - x2 dan kurva garis lurus y = (SSJ-002, SSJ-003). 

3x dan memahami batas-batas x = (2) Cukup ·baik dalam 

0 dan x = 2 sebagai yang 

disyaratkan pada soal, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS2-langkah-02). 

(3) Cukup baik dalam menyebutkan 

mengidentiftkasi kurva 

parabola y = 4 - x2 dan kurva 

garis lurus y = 3x dan 

memahami batas-batas x = 0 

dan x = 2 sebagai yang 

rencana yang akan dikerjakan disyaratkan pada soal, seperti 

yaitu menggambar kurva dan yang ditunjukkan pada 

daerah arsiran, menentukan batas- jawaban subjek (SSJ-004, 

batas integral, dapat menuliskan SSJ-005). 

kata "rumus" dan tidak (3) Cukup baik dalam 

menuliskan rumus yang akan 

digunakan, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS2-langkah-03). 

( 4) Baik dalam menentukan teknik 

menggambar grafik y = 4 - x2 

melalui pemfaktoran, hanya tidak 

menentukan titik pada kurva di 

sumbu koordinat. Baik dalam 

menentukan syarat sebuah kurva 

parabola hanya tidak menuliskan 

menyebutkan rencana yang 

akan dikerjakan yaitu 

menggambar kurva dan 

daerah arsiran, menentukan 

batas-batas integral, dapat 

menuliskan kata "rumus"dan 

tidak menuliskan rumus yang 

akan digunakan, 

menyelesaikan soal dengan 

operasi hitung, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SSJ-007). 

syarat a < 0 dari bentuk umum y ( 4) Baik dalam menentukan 

= ax2 + bx + c, baik dalam 

menentukan teknik menggambar 

garis lurus, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SS2 -langkah-04). 

teknik menggambar grafik y 

== 4 - x2 melalui pemfaktoran, 

hanya tidak menentukan titik 

pada kurva di sumbu 

koordinat. Baik dalam 
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(5) Kurang baik dalam rnenggambar 

kurva dan letak daerah arsrran 

dua kurva, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SS2-langkah-05). 

( 6) Kurang baik dalam menentukan 

batas-batas integral yaitu x = 0 

sampai x = 1 dan x = 1 sampai x 

= 2, seperti yang ditunjukkan 

pada jawaban subjek (SS2-

langkah-06). 

(7) Kurang baik daalrn menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu 

dan 
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menentukan syarat sebuah 

kurva parabola tetapi tidak 

rnenuliskan syarat a < 0 dari 

bentuk umum y = ax2 + bx + 

c, baik dalam rnenentukan 

teknik menggambar garis 

lurus seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS1-008, SS1-013, 

SS1-014). 

(5) Kurang baik daalrn 

menggambar kurva dan letak 

daerah arsrran dua kurva, 

seperti yang ditunjukkan 

pada jawaban subjek (SS1-

L1 = f y 2 - y 1dx, seperti yang 011, SS1-012). 

ditunjukkan pada jawaban subjek (6) Kurang baik dalam 

(SS2-langkah-07). rnenentukan batas-batas 

(8) Cukup baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan 

dalam rnenyelesaikan soal, 

seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban 

(SS2-langkah-08). 

subjek 

(9) Cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS2-langkah-09). 

integral yaitu x = 0 sampai x = 

1 dan x = 1 sampai x = 2, 

seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SS1-016, 

SS1-017, SS1-018). 

(7) Kmang 

menuliskan 

penyelesaian 

baik 

soal 

dalam 

rencana 

yaitu 

L1 = J~y1 - y2dx dan 

L• = r Y2 - y 1dx, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SS1-016). 

(8) Cukup baik dalam 
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mengerjakan dengan 

operas1 perhitungan 

menyelesaikan soal, 

yang diturijukkan 

jawaban 

(SS1-019). 
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tepat 

dalam 

seperti 

pad a 

subjek 

(9) Cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, seperti 

yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SS1-031, SS1-

032). 

Berdasarkan Tabel 4.23, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang dalam 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral yang 

merupakan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) adalah valid. 

Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data 

dan membuat rubrik analitik. 

3) Kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). 

Berdasarkan data hasil tes diagnostik dari subjek sedang, ditemukan 

bahwa kemampuan keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan 

luas daerah bidang datar dua kurva pada setiap tahapan penyelesaian 

dinyatakan sebagai berikut: 
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a)Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam Iil~nemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SS2-langkah-Ol) 

(2) Kemampuan subjek sedang baik dalam mengidentiflkasi kurva 

parabola y = 4 - J! dan kurva garis lurus y = Jx dan memahami 

batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang disyaratkan pada soal 

(SS2-langkah-02) 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan yaitu menggambar k:urva dan 

daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, dapat menuliskan kata 

"rumus" dan tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, 

menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SS2-langkah-03) 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek sedang melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang kurang baik menggunakan strategi 

dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Baik dalam menentukan teknik menggambar graflk y = 4 - x2 

melalui pemfaktoran, tetapi kurang mampu menentukan titik 

pada kurva di sumbu koordinat. Baik dalam menentukan syarat 

sebuah k:urva parabola hanya tidak menuliskan syarat a< 0 dari 
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bentuk: umum y = ax2 + bx + c, mampu menentuk:an teknik: 

menggambar garis lurus (SS2-langkah-04) 

l.b Kurang baik dalam menggambar kurva tetapi tidak mampu 

menentuk:an letak daerah arsiran dua kurva (SS2-langkah-05) 

l.c Kurang-baik dalam menentuk:an batas-batas integral yaitu x = 0 

sampai x = 1 dan x = 1 sampai x = 2 (SS2-langkah-06) 

l.d Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

Ll = s; YI - y2dx dan Ll = f Y2 - yldx (SS2-langkah-07) 

(2) Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk: 

pecahan (SSJ-langkah-08) 

d) Verifikasi 

Pada tahapan 1m, kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

memeriksa kern bali j awabannya (SS2 -langkah-09) 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Disimpulkan bahwa hasil analisis kemampuan keterampilan 

proses pemecahan dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datc;rr 

dengan menggunakan integral dapat dilihat pada petikan wawancara setiap 

tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang 
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terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-002 sampat 

dengan SSJ-003 berikut~ 

SSJ-002 p Apa yang Anda ketahui dengan soa/ ini ? . 

SSJ-002 J ee ..... soa/ ini yaitu terdapat dua kurva dan adanya 
ee ...... garis pembatasan x = 0 dan x = 2 

SSJ-003 p Apa yang ditanyakan ? 

SSJ-003 J Luasnya Pak. .... 

(2) Kemampuan subjek sedang baik dalam mengidentiflkasi kurva 

parabola y = 4 - x2 dan kurva garis lurus y = 3x dan memahami 

batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang disyaratkan pada soal, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SSJ-004 

sampai dengan SSJ-005 berikut: 

SSJ-004 P Kurva jenis apa namanya, dua kurva yang Anda 
sebutkan? 

SSJ-004 J Kurva y = 4 - ~ berjenis parabol sedangkan y = 3x 
disebut kurva garis dan x = 0 dan x = 2 sebagai syarat. 

SSJ -005 P Eisa dije/askan perbedaan dua kurva ini ?untuk 
membedakan kurva yang pertama dan yang kedua ? 

SSJ-005 J Saya bisa membedakannya dengan cara 
penggambarannya saja Pak. Kalau ciri-cirinya saya 
lupa Pak. .... 

b) Merencanakan penyelesaian 

Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan rencana 

yang akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, dapat menuliskan kata "rumus" dan 

tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, menyelesaikan soal 
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dengan operasi hitung, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SS1-007 berikut: 

SS1-007 P 

SS1-007 J 

Apa rene ana yang Anda lakukan pada soal ini ? 

Hampir mirip dengan nomor 1, Pertama kita 
menggam!;_; .. _ kurvanya, yang kedua menentukan 
rumus, yang ketiga menyelesaikannya dengan operasi 
hitung. 

c) Melakuk:an rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek sedang melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menggunakan 

strategi dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = 4 - x2 

melalui pemfaktoran, dan tidak menentukan titik pada kurva di 

sumbu koordinat. Baik dalam menentukan syarat sebuah kurva 

parabola hanya tidak menuliskan syarat a < 0 dari bentuk umum 

y = ax2 + bx + c, baik dalam menentukan teknik menggambar 

garis lurus, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SS1-008 dilanjutkan kode SS1-013 sampai dengan kode 

SS1-014 berikut: 

SS1-008 P Langkah pertama apa yang Anda /akukan ? 

SSI-008 J Langkah pertama menggambar kurva,kita menggunakan 
kurva pertama (subjek menuliskan sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

~ -=-~--::- )< -- --

rr~~-:]3 ~_;;- _,_, -• 
1 v--"L ct., .. ¥ ::::-+-\. 
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SS1-014 p 

SS1-014 J 

254 

ini sama hasil -x2 + 4, pemfaktorannya yaitu (-x - 2)(x -
2). Berarti x = -2 dan x = 2 

Mengapa parabolanya membuka ke bawah ? 

Karena nilai .. ... x2 -nya bernilai negatif. 

Kalau positif? 

Mengahadap ke at as ruk. .... 

l.b Kurang baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran 

dua kurva, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SS1-0 11 sampai dengan kode SS1-12 berikut: 

SS1-011 P Selanjutnya, apa /agi yang Anda lakukan ? 

SS1-011 J Saya mulai menggambar kurva tersebut. 

SS1-012 P Ya .. ... silakan. ... 

SS1-012 J (subjek menggambar) 

I.e Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral yaitu x = 0 

sampai x = 1 dan x = I sampai x = 2, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SS1-016 sampai dengan kode 

SS1-018 berikut: 

SS1-016 P Selanjutnya, apa lagi yang Anda /akukan ? 

SS1-016 J ee .... .. saya menentukan rumusnya dulu Pak. ... e ..... rumus 
luasnya yaitu (subjek menuliskan rumusnya sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 
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SS1-017 P Bisa dijelaskan simbol-simbol yang Anda tulis ini 
integral a ke b f(x) dikurang integral a ke b g(x) ? 

SS1-017 J berpikir ......... ee ... . untukf(x)-nya Pak. ... sayapakai untuk 
kurva yang pertama yaitu 4 - x2 sedangkan untuk yang 
g(x)-nya Pak. ..... saya pakai untuk kurva kedua yaitu 
3x.ee ... .ini b-nya Pak. .... kan. ... nilai batasannya yaitu 
mulai .dari 0 ke 2 

f (l") 4-)<'" 

'O(y:) ='>¥= 

SS1-018 P Terus ini simbol integral a ke b g(x) ? a ke b yang mana 
dimaksud? 

SS1-0 18 J Tetap juga sama yang pertama ..... 0 ke 2 juga. 

l.d Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

pada petikan wawancara dengan kode SS1-016 berikut: 

SSJ-016 P Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

SS1-016 J ee ...... saya menentukan rumusnya dulu Pak. ... e ... .. rumus 
luasnya yaitu (subjek menuliskan rumusnya sambil 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

L"'"' > 

(2) · Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan, 
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seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SS1-025 

sampai dengan kode SS1-028 berikut: 

SS1-025 P Selanjutnya, dari mana ki dapat 

4.2 - 1/3 (2/- (4.0 -113 (0/? adakah rumusnya? 

SS1-025 J ee ...... Saya mengambil pemisa/annya integral tentu saja 
Pak ... . 

SS1 -026 P Bisa ditulis ? pemisalan yang Anda maksud? 

SS1-026 J Pemisa/annya yaitu (subjek menuliskan 
mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

sambil 

Kurung siku .... saya pakai /angsung ini(025) Pak. ... e ..... . 
4x - 1/3x3 

, batasan b ... a, a menuju b . e .... untuk 
pertamanya Pak. .. berarti kita (4b - 1/3 b3

) - (4a -
1/3a3).seperti ini pemisalannya Pak ... . 

SS1-027 P Selanjutnya apalagi yang Anda lakukan ? 

Saya mulai mengerjakannya Pak ... x-nya saya ganti 
dengan nilai b, nilainya itu 2 berarti 4 dikali 2 
menghasilkan 8.ee.... - 113 x3

, x-nya masih saya ganti 
nilai b, yaitu 2 berarti 1/3 23, 23 hasilnya 8, 8 dikali 1/3 
mengahasilkan 813 berarti 8 - 8/3 . untuk yang kedua 4 
dikali nilai a yaitu 0, 4 kali 0 hasilnya 0, dikurang 113 
dikali nilai a pangkat 3, berarti 113 dikali oJ.ee .... karena 
karena hasi/nya 0 dikurang 0 berarti 0, saya ndak 
menuliskannya di jawaban, dikurang 3/2 .. . nilai b .. .. 2 
berarti 312 dikali 22 yaitu ee ..... 3 dikali 4 per 2 berarti 
1212 dikurang 3/2 ... e .. .. nilai a-nya kan. ... 0 berarti if, if 
samadengan 0, 0 dikali 3 menghasilkan 0, 0/2 hasilnya 
tetap 0 jadi saya juga tidak menuliskannya.berarti 
hasilnya yaitu 8 dikurang 813 dikurang 1212, 12/2 sama 
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dengan 6. 

SS1-028 P ir l'1 ~@- t9 - ~........ . -
SS1-028 J 

d) Verifikasi 

Selanjutnya darimana dapat - '> -- ....... ? 

& - 9--- '} 

e..... saya menyamakan semua penyebutnya 
Pak .. .. e ...... saya memakai penyebut 3. Untuk 8 agar 
mendapatkan menjadi penyebut 3 berarti hasilnya 24, 
berarti 2413 dikurang 8/3.e ..... untuk 6, saya mengalikan 
dengan 3 Pak ... berarti 18/3. Berarti kalau kita hitung 
24-8---18 

3 .. .. ee .... hasilnya yaitu -2/3 satuan luas. 

Pada tahapan llli, kemarnpuan subjek sedang cukup baik dalarn 

memeriksa kembali jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SS1-031 sarnpai dengan kode SS1-032 berikut: 

SS1-031 

SS1-031 

SS1-032 

SS1-032 

p 

J 

p 

J 

Eisa diperiksa kembali jawabannya ? 

Subjek sementara memeriksajawabannya. 

sudah yakin benar ? 

Lama berpikir ..... yakin Pak. ..... 
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Validasi Data Subjek Sedang (SS) tentang kemampuan keterampilan 

proses pemecahan (KTPP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

sedang terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan. Validasi data 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data 

hasil wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.24 

Tabel 4.24 Perbandingan Data kemampuan Subjek Sedang (SS) 
terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan 
pada tes diagnostik dan Wawancara setiap tahapan 

Tes diagnostik Wawancara 

Memaharni soal 

Pada tahapan liD yaitu: (1) Pada tahapan ini yaitu: (1) 

Kemampuan subjek sedang sangat Kemampuan subjek sedang 

baik dalam menemukan dengan tepat sangat baik dalam menemukan 

apa yang diketahui dan apa yang di dengan tepat apa yang diketahui 

tanyakan (SS2-langkah-Ol) dan apa yang di tanyakan (SSJ-

(2) Kemampuan subjek sedang baik 002, SSJ-003) 

dalam mengidentiflkasi kurva (2) Kemampuan subjek sedang 

parabola y = 4 - ~ dan kurva garis baik dalam mengidentiflkasi 

lurus y = 3x dan memaharni batas- kurva parabola y = 4 - x2 dan 

batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang kurva garis lurus y = 3x serta 

disyaratkan pada soal (SS2-langkah- memahami batas-batas x = 0 dan 

02) x = 2 sebagai yang disyaratkan 

pada soal (SSJ-004, SSJ-005) 

Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek 

sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan 

Pada tahapan ini, kemampuan 

subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan 
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dikerjakan yaitu menggambar kurva dikerjakan yaitu menggambar 

dan daerah arsrran, menentukan kurva dan daerah arsiran, 

batas-batas integral, dapat menentukan batas-batas integral, 

menuliskan kata "rumus" dan tidak dapat menuliskan kata "rumus" 

menuliskan rumus yang akan dan tidak menuliskan rumus 

digunakan, menyelesaikan soal yang akan digunakan, 

dengan operasi hitung (SS2-langkah- menyelesaikan soal dengan 

03) operasi hitung (SSJ-007) 

Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek sedang Pada tahapan ini, subjek sedang 

melakukan penyelesaian soal yaitu: melakukan penyelesaian soal 

(1) Kemampuan subjek sedang kurang yaitu: 

baik dalam menggunakan strategi (1) Kemampuan subjek sedang 

dalam menyelesaikan soal 

meliputi: 

l.a Baik menentukan teknik 

menggambar grafik y = 4 -

x2 melalui pemfaktoran, 

hanya tidak menentukan titik 

l.b 

pada kurva di sumbu 

koordinat. Baik dalam 

menentukan syarat sebuah 

kurva parabola tetapi tidak 

menuliskan syarat a < 0 dari 

bentuk umum y = ax2 + bx + 

c, baik dalam menentukan 

teknik menggambar gan:s 

lurus (SS2-langkah-04) 

Kurang baik 
I 

dalam 
' 

menggambar kurva dan leta: 
\ 

daerah arsrran dua kurvai, 
\ 

kurang baik dalam 

menggunakan strategi dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Baik menentukan teknik 

menggambar grafik y = 4 

- x2 melalui pemfaktoran, 

hanya tidak menentukan 

titik pada kurva di sumbu 

koordinat. Baik dalam 

menentukan syarat sebuah 

kurva parabola tetapi tidak 

menuliskan syarat a < 0 

dari bentuk umum y = ax2 

+ bx + c, baik dalam 

menentuk:an teknik 

menggambar gans lurus 

(SSJ-008, SSJ-013, SS1-

014) 
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I.e Kurang baik dalam menentukan 

batas-batas integral yaitu x = 0 

260 

I. b Kurang baik dalam 

menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran dua 

sampai x = 1 dan x =I sampai kurva (SSI-011, SS1-012) 

x = 2 (SS2-langkah-06) I.e Kurang baik dalam 

I.d Kurang baik dalam menuliskan 

reneana penyelesaian soal 

Ll = fy2 -y~dx 

/angkah-07) 

dan 

(SS2-

· (2) Kemampuan subjek sedang kurang 

baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan bentuk 

pangkat dan bentuk peeahan (SS2-

/angkah-08) 

l.d 

menentukan batas-batas 

integral yaitu x = 0 

sampai x = I dan x = I 

sampai x = 2 (SS1-016, 

SS1-017, SS1-018) 

Kurang baik dalam 

menuliskan reneana 

penyelesaian soal yaitu 

LJ = J~y~ -y 2dx dan 

Ll = f y2- yldx (SS1-

016) 

(2) Kemampuan subjek sedang 

kurang baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operas1 

perhitungan bentuk pangkat dan 

bentuk peeahan (SSJ-025, SS1-

026, SS1-027, SS1-028) 

Verifikasi 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

sedang eukup baik dalam memeriksa subjek sedang eukup baik dalam 

kembali jawabannya (SS2-langkah- memeriksa kembali jawabannya 

09) (SSI-031, SS1-032) 
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Berdasarkap Tabel 4.24, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek sedang 

terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan. (KTPP) dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 

adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam 

menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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3. Paparan Data dan Validasi Data Subjek kategori Rendah tentang 

kemampuan dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral 

a. Paparan Data basil tes diagnostik (TD) soal nomor 1 subjek rendah (SR) 

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2 - 2x, sumbu x, garis 

x = Odanx =3. 

i. a. P1~: 

/(:5 

f. · - ~llttHMku{!1 tf'«Y1/~----------------------
IIJibttuf k uv-va 

SRJ-langkah-03 

d- _ }lj,iv-c/C< -~-{)(1.~6~ fa _________ ------~------ -----. ·-- --------
- }utMbv. - 'L..!f-:: 0 _____ ___ _5UCN!00 y I " :: 0 ___ --------- - ---

~ 2 - "! - X :)C ..... )C ~ 

::-o - 0 
'"' 
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y 

t-----------+---------------SRJ-la'!gkah-05 ------------
\ ~ 

\ / 
\ /lftl(,~ <-, 

\.J 

>c =- ., SRI-langkiih-06 
x.::!. , n > 

' 

9· r : .. t y, - Y 2- dx: SRI-Zangkah-07 
d. 

- ro z .., 
~- " -LX" - - f). ------·---------- ------------

3 l'i! 

] 2)1-- 12 SSJ-LangKan-U(J 

-; l ( 3}
3 

_ 3:,_ t3--J 3: )'---~:t --=--t-----( -S'-1--t-<r ~!7'-~ -----=-=---'2=--tr"-r'~z--l'~----------1 
3 11 \. . '- 3 l I 2 \'--} I 

·- 1( - 10 -] 2-
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"" l7 1& 8 ~ -
3 2- 3 2 

- 27 B • IB t 11 
SK.l-tangkah-Uli 

~ 

'3 3 2.. 2.. 

'::: It\ 2h - -
3 2._ 

--
:::: '38 .... 78 

b 

- 10 C'D 1 1 -1. -1. FlO - - ~~~~ •~• "6'~' • _vv 

6 
i4 
r'-~ S'ava yak."CC1 - dgu tac-Jq{q(j f"af/t;J. SSJ-/angkah-09 

( J { 

1) Kemampuan pemahaman objek kajian mateniatika (KPOM). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari subjek rendah bahwa kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika meliputi indikator fakta, konsep, 

prirtsip dan skill, dapat dilihat petikan jawaban sebagai berikut: 

Fakta 

Dari petikan jawaban subjek rendah di atas, terlihat bahwa kemampuari 
., 

subjek rendah sangat baik memahami dalam menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal (SRJ-/angkah-01). Kemampuan subjek rendah baik 

memahami dalam mengidentiftkasi kurva parabola y = x2 
- 2x dan batas-

batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang disyaratkan pada soal (SRI-

langkah-02). Dari petikan jawaban subjek, kemampuan subjek kurang baik 

dalam menuliskan sirnbol dan notasi rumus-rumus integral, misalnya pada 

langkah ke-3, subjek rendah hanya menulis kata "rumus " saja (SRI-

langkah-03), kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

menuliskan simbol dan notasi rumus integral bentuk pangkat misalnya 

42638



265 

(SRI-langkah-08). Hasil tes 

diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikon:firmasi melalui wawancara. 

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah sangat 

baik memahami aalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada 

soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-003 

sampai dengan SRJ-004 berikut: 

SRJ-003 P Apa yang diketahui pada soal yang Anda baca ? 

SRJ-003 J Yaitu y = x2
- 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3 

SRJ-004 P Apa yang ditanyakan ? 

SRJ-004 J Yaitu luas daerah. 

Kemampuan subjek rendah baik memahami dalam mengidentiflkasi kurva 

parabola y = x2 
- 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai 

yang disyaratkan pada soal, seperti yang terlihat pada petikan wawaucara 

dengan kode SRJ-005 sampai dengan SRJ-007 berikut: 

SRJ-005 P Kurvajenis apayang Anda sebutkan tadi? 

SRJ-005 J Yaitu kurva parabola 

SRJ-006 P Terus, yang ini sumbu x, garis x = 0 dan x = 3, sebagai 
apa? 

SRJ-006 J Sebagai batas-batas daerah sebagai syarat. 

SRJ-007 P Bagaimana Anda bisa mengenal bahwa y 
adalah parabola ? 

SRJ-007 J Karena x-nya berpangkat dua, merupakan ciri-ciri dari 
parabola. 
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Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

rumus yang akan digunakan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-008 berikut: 

SRJ-008 P Apa rencana yang Anda lakukan, dalam menyelesaikan 
soal im ?--

SRJ-008 J Yaitu membuat gambarnya, menentukan . rumus-
rumusnya, mengarsir daerah kurva,dan 
menyelesaikannya dengan menggunakan operasi hitung. 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

simbol dan notasi rumus integral bentuk pangkat misalnya 

b 
3 

1 2 1 2 ]
3 

J x 2
- 2x= J -x3

- - x 2 =-x3
- -x2 

, seperti yang terlihat pada petikan 
0 2 3 2 3 2 2 

wawancara dengan kode SRI-025 sampai dengan kode SRJ-029 berikut: 

SRJ-025 P Silakan, tentukan rumusnya ? 

SRJ-025 J (subjek menuliskan) 

= ;(3)'-t)l1 
- ( ~cd r2ig 

~ ~ ¥-- ---=~- ---f_ ~ --- -4J_ 
--~2~ ~~--~ -- -. 

-=::_Z?-~~-----1 ~ "j__ 
- 3 

3 

--"--~---
. ____ 3 ____ _ 
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SRJ-026 p Apa maksud simbol yang Anda tulis ini integral dari a 
ke b? 

SRJ-026 J Yaitu bawah sampai batas alas. 

SRJ-027 p x2 - 2x? 

SRJ-027 J Yaitu nilai y = x2 
- 2x, yaitu dari kurva parabola. 

SRJ-028 p 2 ini? 

SRJ-028 J Yaitu sebagai pengganti bat as bawah ... a. 

SRJ-029 p 3? 

SRJ-029 J 3 sebagai penganti batas atas bagian b. 

Validasi Data Subjek Rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman fakta 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman fakta. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.25 

Tabel 4.25 Perbandingan Data kemampuan Subjek Rendah (SR) 
terhadap pemahaman fakta pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian IID yaitu (1) Pada bagian ini yaitu (1) 

Kemampuan subjek rendah sangat Kemampuan subjek rendah sangat 

baik memahami dalam menuliskan baik memahami dalam menuliskan 

yang diketahui dan ditanyakan pada yang diketahui dan ditanyakan 

soal (SRJ-langkah-01), (2) pada soal (SRJ-003, SRJ-004), (2) 

Kemampuan subjek rendah baik Kemampuan subjek rendah baik 
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memahami dalam mengidentifikasi memahami dalam mengidentifikasi 

kurva parabola y = J! - 2x dan kurva parabola y = J! - 2x dan 

batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = batas-batas sumbu x, x = 0 dan x 

3 sebagai yang disyaratkan pada = 3 sebagai yang disyaratkan pada 

soal (SRI-/angkah-02), (3) soal (SRI-005, SRI-006, SRI-007), 

Kemampuan subjek rendah kurang ~~) Kemampuan subjek rendah 

baik dalam menuliskan rumus yang kurang baik dalam menuliskan 

akan digunakan (SRI-langkah-03), rumus yang akan digunakan (SRI

(4) Kemampuan subjek rendah 008), (4) Kemampuan subjek 

kurang baik memahami dalam rendah kurang baik dalam 

menuliskan simbol dan notasi rumus memahami dalam menuliskan 

integral bentuk pangkat misalnya simbol dan notasi rumus integral 

bentuk pangkat misalnya 

b 3 ]3 2 2 1 3 2 2 Jx - 2x=Jx - 2x=- x - - x 
a 2 3 2 2 

(SRI-025, SRI-026, SRI-027, SRI-

028, SRI-029) 

Berdasarkan Tabel 4.25, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terhadap pemahaman fakta adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Konsep 

Dari petikan jawaban subjek rendah di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek rendah baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik 

parabola y = x2 
- 2x menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat (SRI-

langkah-04, SRI-/angkah-05), dan kemampuan subjek rendah baik 

memahami syarat grafik parabola y = x2 
- 2x membuka ke atas (SRI-
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/angkah-04). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

b b 

menuliskan ulang konsep integral yaitu y= J y1 - y 2 dx = J x2 -2x (SRI-
a a 

/angkah-07). Kemampuan subjek rendah kurang baik memaharni dalam 

menggunakan konsep rumus jumlah luas daenucarsiran yaitu L = L1 + L2 

hanya memahami dalam mengihtung luas daerah satu arsiran (SRJ-/angkah-

05, SRJ-/angkah-08). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfinnasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

rendah baik memaharni dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola 

y = x2 
- 2x menentukan titik pada k:urva di sumbu koordinat, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-009 sampai dengan kode 

SRJ-0 13 berikut: 

SRJ-009 P Berdasarkan rencana yang Anda sebutkan tadi, apa yang 
pertama Anda /akukan ? 

SRJ-009 .! Yaitu menentukan teknik menggambar kurvanya. 

SRJ-0 10 P Si/akan. ... bagaimana teknik menggambar kurvanya. 

SRJ-010 J (subjek menggambar sambil mengungkapkan apa yang 
diagambar) 

____ tz~ 
SRI-011 P Dari mana Anda tentukan, pada sumbu x ini ada 0, ada 

titik 2, ada titik 3 
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SR1-0 11 J Karena 0 sudah merupakan batasnya dari x2 
- 2x, 

kemudian 2 yaitu ee .... dari .... . x2 
- 2x ... ... karena 

merupakan bentuk faktor 

SR1-0 12 P Silakan di faktor ? 

SR1-012 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 
tuliskan) 

SR1-013 P Apa dasarnya ini sampai Anda temukan x(x - 2) = 0 ? 
adakah alasannya sampai ruas kanan sama dengan 0 ? 

SR1-013 J Karena x(x - 2) = 0, x-nya itu sama dengan y, y = 0, 
maka ditulis itu dikeluarkan x-nya, x diluar dalam kurung 
x dikurang 2 sama dengan 0. Untuk x = 0 maka y-nya = 

(0/ - 2 (0) = 0 jadi titik (0, 0). 

Kemampuan subjek rendah baik memahami syarat graflk parabola 

y = x2 
- 2x membuka ke atas, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-014 sampai dengan kode SRJ-019 berikut: 

SR1-014 p Mengapa kurva Anda membuka ke atas ? 

SR1-014 J Karena a-nya sama dengan 1, yaitu lebih besar daripada 
0. 

SR1-015 p Kalau a-nya lebih kecil dari 0 ? 

SR1-015 J Maka kurvanya akan membuka ke bawah. 

SR1-016 p Eisa di gambar ? yang membuka ke atas, dan membuka 
ke bawah? 

SR1-016 J (subjek menggambar) 
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\ I 

\ I !\ 
7 \ 

SR1-017 p Kalau gambar ini 
-~ 

' / 

\. / 

" / 

membuka ke bawah atau ke atas ? 

SR1-017 J Ke atas .... 

SR1-018 p Syaratnya, bagaimana tadi ? 

SR1-018 J Apabila a-nya lebih besar daripada 0. [ ~ -; L 0 J 

SR1-019 p Kalau yang ini syaratnya ? 

SR1-019 J 
Apabila a-nya lebih kecil daripada 0. [ K <. 

0 J 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

b b 

ulang secara verbal konsep integral yaitu y= J y1 y 2 dx = J x 2 
- 2x , 

a a 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SR1-024 sampai 

dengan kode SR1-025 dilanjutkan kode SR1-036 berikut: 

SR1-024 p Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

SR1-024 J Y aitu tentukan rum us yang digunakan sesuai dengan 
batas-batas integral. 

SR1-025 p Silakan, tentukan rumusnya ? 

SR1-025 J (subjek menuliskan) 
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:: I x<- '2.')< 
t 

3 

-:: L( ---------_ 3 __ 

SRI-035 P Eisa tuliskan rumusnya ? berikan alasan ? 

SRI-035 J Lama berpikir ..... . (subjek menuliskan rumus) 

::- r ~ 
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SRI-036 P Eisa dijelaskan apa maksudnya itu rumus ? simbol ini ? 

SRI-036 J Yaitu a ... ee .... integral b, yaitu batas a di bawah, batas b 
di at as, y 1-nya yaitu y-nya yaitu x2 - 2x . 

SRI-037 P y2-nya? 

SRJ-037 J ee ..... x2 - 2x 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menggunakan 

konsep rumus jumlah luas daerah arsiran yaitu L = L, + L2 hanya 

memahami dalam mengihtung luas daerah satu arsiran, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode SRI-020 dilanjutkan kode SRI-048 

sampai dengan SRI-49 berikut: 
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SRJ-020 p Mengapa Anda arsir di atas sumbu x, dari 2 ke 3 ini ? 

~ 3 

SRJ-020 J Karena batasnya sudah ditentukan, yaitu x-nya sama 
dengan 3jadi .... eee .... titik 3 di garis lurus dari kurva 
parabola tersebut . 

SRJ-048 p Hasilnya? 

SRJ-048 J :; q 

Sehingga menghasilkan :=._l 

SRJ-049 p Jadi kesimpulannya luasnya 4/3 

SRJ-049 J Iya ... ... 

Validasi Data Subjek rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman konsep 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman konsep. Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.26 

Tabel 4.26 Perbandingan Data kemampuan Subjek Rendah (SR) 
terhadap pemahaman konsep pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian llli yaitu (1) Pada bagian tru yaitu (1) 

Kemampuan subjek rendah baik Kemampuan subjek rendah baik 

memaharni dalam menyajikan memaharni dalam menyajikan 
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konsep ke bentuk grafik parabola y konsep ke bentuk grafik parabola y 

= x2 
- 2x menentukan titik pada = x2 

- 2x menentukan titik pada 

kurva di sumbu koordinat (SRJ- kurva di sumbu koordinat (SR1-

langkah-04, SR1-langkah-05), (2) 009, SR1-010, SRJ-011, SR1-012, 

Kemampuan subjek rendah baik SR1-0 13), (2) Kemampuan subjek 

memahami syarat grafik parabola y rendah baik memahami syarat 

= x2 
- 2x membuka ke atas (SRJ- grafik parabola y = x2 

- 2x 

langkah-04), (3) Kemampuan membuka ke atas (SR1-014, SR1-

subjek rendah kurang baik 015, SR1-016, SR1-017, SR1-018, 

memahami dalam menuliskan SR1-019), (3) Kemampuan subjek 

ulang konsep integral yaitu rendah kurang baik memahami 

b b dalam menuliskan ulang secara 
y= f yl -y2 dx = J x 2 -2x (SRI-

verbal konsep integral yaitu a a 

langkah-07), (4) Kemampuan b b 

y= J Yt - Y2 dx = J x 2 
- 2x (SRI-

subjek rendah kurang baik a a 

memahami dalam menggunakan 024, SR1-025, SRJ-036), (4) 

konsep rumus jumlah luas daerah Kemampuan subjek rendah kurang 

arsiran yaitu L = L1 + L2 hanya baik memahami dalam 

memahami dalam mengihtung luas menggunakan konsep rumus 

daerah satu arsiran (SRJ-langkah- jumlah luas daerah arsiran yaitu L 

05, SRI-langkah-08). = L1 + L2 hanya memahami dalam 

menghitung luas daerah satu 

arsrran (SR1-020, SR1-048, SRI-

49). 

Berdasarkan Tabel 4.26, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terhadap pemahaman konsep adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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Prinsip 

Dari petikan jawaban subjek rendah, terlihat bahwa kemampuan subjek 

rendah cukup baik memahami dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran (SRJ-/angkah-05). Kemampuan subjek rendah cukup baik 

memahami dalam menuliskan teorema dasar integral dan memahami dalam 

3 

menggunakan teorema dasar integral misalnya L = J x 2 
- 2x dx = 

2 

07,SRJ-langkah-08) serta kemampuan subjek rendah cukup baik memaharni 

dalam menggunakan sifat integral bentuk pangkat misalnya 

3 [1 ]3 

L = J x 2 
- 2x dx = - x 3 

- x 2 (SRJ-/angkah-08). 
2 3 2 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

rendah cukup baik memaharni dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-0 10 

berikut: 

SR1-010 P Silakan. ... bagaimana teknik menggambar kurvanya. 

SR1-010 .! (subjek menggambar sambil mengungkapkan apa yang 
diagambar) 
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Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam menuliskan 

teorema dasar integral dan memahami dalam menggunakan teorema dasar 

3 

integral misalnya L = J x 2 
- 2x dx = 

2 

pada petikan wawancara dengan kode SRJ-034 sampai dengan kode SRI-

038 berikut: 

SRJ-034 

SRJ-034 

SRJ-035 

SRJ-035 

SRJ-036 

SRJ-036 

SRJ-037 

P Mengapa di sini kita tulis, adakah memang rumusnya 
ini? 

J Ada .... 

P Bisa tuliskan rumusnya ? berikan alasan? 

J Lama berpikir ...... (subjek menuliskan rumus) 

P Bisa dijelaskan apa maksudnya itu rumus ? simbol ini ? 

J Yaitu a ... ee .... integral b, yaitu batas a di bawah, batas b 
di atas, y1-nya yaitu y-nya yaitu -2 - 2x. 
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SRJ-037 

SRJ-038 

SRJ-038 

J 

p 

277 

2 ee ..... x - 2x 

Mengapa di sini ldta tulis disubstitusi 3 dahulu, baru 
sesudah itu baru disubstitusi 2 berikutnya ? 

-~·-7--=--X.~ ---1-~-------
:: ~0Y1 -(l)~- (~ (2)1 (t)?.) 

J Karena .... ee ..... didahulukan itu batas atasnya kemudian 
disubstitusikan batas bawah 

Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam menggimakan 

sifat integral bentuk pangkat misalnya L = f x2 -2xdx= [.!.x3 -x2
]

3

, 

2 3 2 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-030 sampai 

dengan kode SR1-033 berikut: 

SRJ-030 P Dari mana Anda temukan ~ menjadi 1/3 x3
, 2x menjadi 

212x2 ? silakan. ... adakah rumusnya ? 

SR1-030 J Ya ada ..... 

SR1-031 P Silakan ditulis rumusnya ? 

SR1-031 J Yaitu .(subjek menuliskan rumus) 

SR1-032 p 

SR1-032 J 

11-t I 

Eisa diberikan penjelasan di mana dapat x2 menjadi l/3x3 

berdasarkan rumus tadi ? 

Yaitu rumusnya -
1
- , nilai n-nya yaitu 2, jadi 2 

n+l 
ditambah 1, x-nya yaitu 2 tambah 1, jadi menghasilkan 
1/3 x3

. 

J_ )(HI 

2±1 
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SR1-033 p 
Terus, 2x menjadi 

2 
x 2

, darimana ? 
2 

278 

SR1-033 J 2x .... jadi ...... nilai 1-nya dengan dikalikan 2, yaitu 2 

per .... ee ..... 1 ditambah 1, jadi menghasilkan ~x2 dan 212 
2 

disederhanakan jadi hasilnya yaitu x2
. 

2. 1 +r 
X 

' +£ 

Validasi Data Subjek Rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman prinsip 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman prinsip . Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.27 

Tab.el 4.27 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap pemahaman prinsip pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1ru yaitu (1) Pada bagian 1lli yaitu (1) 

Kemampuan subjek rendah cukup kemampuan subjek rendah cukup 

baik memaharni dalam baik memahami dalam 

menggambar kurva dan letak menggambar kurva dan letak 

daerah arsiran (SR1-langkah-05), daerah arsiran (SRI-OJ 0), (2) 

(2) kemampuan subjek rendah kemampuan subjek rendah cukup 

cukup baik memaharni dalam baik memahami dalam menuliskan 
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menuliskan teorema dasar integral teorema dasar integral dan 

dan memahami dalam memahami dalam menggunakan 

menggunakan teorema dasar teorema dasar integral misalnya L = 
3 

integral misalnya L = J x 2 
- 2x dx = 

2 

(
(_!_(3)3 - 2 (3)2 -(_!_(2)3 - 2 (2)2) 
3 2 3 2 

(SRJ-langkah-07,SR1-lungkah-08), 

3 

J x 2 - 2xdx = 
2 

[
_!_x3 - 2 x 2] 3 = 

3 2 2 

(
(_!_(3)3 - 2 (3)2 -(_!_(2)3 - 2 (2)2) 
3 2 3 2 

(SRJ-034, SRJ-035. SRJ-036, SRi- . 

(3) kemampuan subjek rendah 037, SRJ-038), (3) kema..-npuan 

cukup baik memahami dalam subjek rendah cukup baik 

menggunakan sifat integral bentuk memahami dalam menggunakan 

pangkat misalnya sifat integral bentuk pangkat 

L = 3 [1 ]3 

J x 2 - 2xdx= - x 3 - x 2 

2 3 2 

(SSJ-langkah-08). 

misalnya 

L = 3 [ ]3 2 1 3 2 f X -2xdx = -X - X 

2 3 2 

(SRJ-030, SRJ-031, SRJ-032, SRJ-

033). 

Berdasarkan Tabel 4.27, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuar1 subjek rendah 

terhadap pemahaman prinsip adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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Operasi (Skill) 

Dari petikan jawaban subjek rendah di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek rendah cukup baik memahami dalam menggunakan operasi hitung 

. 27 8 18 8 19 26 38-78 40 
bentuk pecahan rrusalnya -----+-= --- = =- (SRJ-

3 3 2 2 3 2 6 6 

langlwh-08). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

menentukan hasil akhir yaitu 
40 

yang seharusnya benar luas daerah kedua 
6 

adalah 
4 

satuan luas dan tidak memahami dalam mengubah pecahan biasa 
3 

ke pecahan campuran (SRJ-lang/wh-08). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

rendah cukup baik memahami dalam menggunakan operasi hitung bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan dan tidak sesuai dengan hasil operasi hitung 

pada tes diagnostik, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SRJ-039 sampai dengan kode SRI -048 berikut: 

SRJ-039 p Dari mana Anda dapat ? 

~1 - -~~ ~ --~1 
SRJ-039 J Yaitu dari ..... J/3 .. . ee .... lwli 33 dikurang 32 kurang dalam 

kurung 1/3 dilwli 23 ddikurang 22
. 

- ; ())'-(Jll - t ~ ~3 -(1) ' ) -

SRJ-040 p ~-
ini dari mana ? 3 

SRJ-040 J ~ 3 1/3 dikali 33 
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SR1-041 p Kalau yang~ ? 

SR1-041 

SR1-042 

SR1-042 

SR1-043 

SR1-043 

J 

p 

J 

p 

J 

? .... e ..... 32 

JL 
Yang ini "3 ? 

1/3 dikali 23 [ ~ (2- ) 
3

1 

~- ? 

281 

SR1-044 P Selanjutnya, mengapa di sini tandanya berubah negatif 4 

[=-!ij menjadi positif 4 t0]. 

SRI-044 J Karena ..... ee ..... terbuka kurung, keluar dari kurungnya 
jadi menghasilkan plus 8/3 menjadi minus 8/3 dan minus 
4 menjadi plus 4. 

SRJ-045 P ~ 
Selanjutnya, dari manaki ' temukan _3._ ? 

SRJ-045 J Yaitu hasil dari perkalian campuran 27/3 - 813 

SRJ-046 P Dari mana ini -5 ? 

SR1-04 6 J -=------.9 :L~L Itu hasil dari -

SR1-047 p <9 - Is-
Selanjutnya, ini 3 ........ ? 

SR1-047 J Yaitu 

ditambahkan satu pada ... ee .... p enyebutnya 511, dikalikan 

h . d " h "lka 19 - 15 campuran, peca an campuran ;a z meng asz n -
3
-

SRI-048 P Hasilnya ? 

SRJ-048 J <'{ -----Sehingga menghasilkan - 3 
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Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menentukan hasil 

akhir yaitu 
4 

dan tidak memahami dalam mengubah pecahan biasa ke 
3 

pecahan campuran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

Jcode SRJ-049 berikut: 

SRJ-049 P Jadi kesimpulannya luasnya 4/3 

SRJ-049 J Iya ..... . 

Validasi Data Subjek Rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman operasi (Skill) 

Pada bagian ini dilakukan validasi · data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman operasi (Skill). Validasi data dilakukan dengan 

cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.28 

Tabel 4.28 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap pemahaman operasi (Skill) pada tes diagnostik 
dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian lill yaitu ( 1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek rendah cukup Kemampuan subjek rendah cukup 

baik memahami dalam baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk menggunakan operasi hitung 

. 27 8 18 8 bentuk pangkat dan bentuk 
pecahan nusalnya -----+- = 

3 3 2 2 pecahan dan tidak sesuai dengan 

hasil operasi hitung pada tes 
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19 26 3 8 - 78 40 
---= = 
3 2 6 6 

(SRI- diagnostik (SRI-039, SRI-040, 

SRI-04I, SRI-042, SRI-043, SRI-

langkah-08), (2) Kemarnpuan subjek 044, SRI-045, SRI-046, SRI-047, 

rendah kurang baik memaharni SRI-048), (2) Keinarnpuan subjek 

dalarn menentukan hasil akhir yaitu memaharni dalarn menentukan 

4C hasil akhir d 'dak bah - yang seharusnya benar luas an tt mengu 
6 

pecahan biasa 

daerah kedua adalah 
4 

satuan luas campuran(SRI-049) 
3 

dan tidak memaharni dalarn 

mengubah pecahan biasa ke pecahan 

carnpuran (SRI-langkah-08). 

ke pecahan 

Berdasarkan Tabel 4.28, data hasil tes diagnostik tidak sesuai dengan data 

hasil wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemarnpuan subjek rendah 

terhadap pemaharnan operasi (Skill) adalah valid. Dengan demikian data 

tersebut dijadikan acuan dalarn menganalisis data dan membuat rubrik 

analitik. 

2) Kcmampuan sistematis prosedural (KSP). 

Berdasarkan hasil tes diagnostik dari kemarnpuan subjek rendah 

melakukan langkah-langkah penyelesaian soal, meliputi: 

• Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SRI-langkah-OI). 

• Baik dalam mengidentifikasi kurva parabola y = x2 
- 2x dan batas-batas 

sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang disyaratkan pada soal, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SRI-langkah-02). 
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• Cukup baik dalam menyebutkan rencana yang akan dike:rjakan yaitu 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

subjek sedang dapat menuliskan kata "rumus" tetapi .tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung, 

seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SRJ-langkah-03). 

• Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = x2 
- 2x, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SRJ-langkah-04). 

• Cukup baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SRJ-langkah-05). 

• Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu x, 

dimana x = 2 dan x = 3, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SRJ-langkah-06). 

• Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 

-J
0

2 
f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx , seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SRI-langkah-07). 

• Kurang baik dalam menge:rjakan dengan tepat operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soal, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SRJ-langkah-08). 

• Cukup baik memeriksa kembali jawabannya, seperti yang ditunjukkan 

pada jawaban subjek (SRJ-langkah-09). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfrrmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa subjek rendah 

melakukan langkah-langkah penyelesaian soal, meliputi: 
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• Kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SRJ-003 sampai .dengan SRJ-004 

berikut: 

SRJ-003 P Apa yang diketahui pada soal yang Anda baca ? 

SRJ-003 J Yaitu y = x! - 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3 

SRJ-004 P Apa yang ditanyakan ? 

SRJ-004 J Yaitu luas daerah. 

• Kemampuan subjek rendah baik Mampu mengidentiftkasi kurva 

parabola y = x2 
- 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai 

yang disyaratkan pada soal,, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-005 sampai dengan SRJ-007 berikut: 

SRJ-005 P Kurvajenis apayang Anda sebutkan tadi ? 

SRJ-005 J Yaitu kurvaparabola 

SRJ-006 P Terus, yang ini sumbu x, garis x = 0 dan x = 3, sebagai 
apa ? 

SRI-006 J Sebagai batas-batas daerah sebagai syarat. 

SRJ-007 P Bagaimana Anda bisa mengenal bahwa y 
adalah parabola ? 

SRJ-007 J Karena x-nya berpangkat dua, merupakan ciri-ciri dari 
parabola. 

• Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam menyebutkan rencana 

yang akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, subjek sedang dapat menuliskan kata 

"rumus" tetapi tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, 
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menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SR1-008 berikut: 

SR1-008 P Apa rencana yang Anda lakukan, dalam menyelesaikan 
soal ini? 

SR1-008 J Yaitu membuat gambarnya, menentukan rumus-
rumusnya, mengarsir daerah ~.,;,;q,a,dan 

menyelesaikannya dengan menggunakan operasi hitung. 

• Kemampuan subjek rendah baik dalam menentukan teknik menggambar 

grafik y = x2 
- 2x, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SR1-0 11 sampai dengan kode SR1-0 19 berikut: 

SR1-011 P Dari mana Anda tentukan, pada sumbu x ini ada 0, 
ada titik 2, ada titik 3 

SR1-011 J Karena 0 sudah merupakan batasnya dari r - 2x, 
kemudian 2 yaitu ee .. .. dari... .. x2 

- 2x ...... karena 
merupakan bentuk faktor 

SR1-012 P Silakan difaktor? 

SR1-012 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

(;< -. d .( .. >t ,) 

.?:C...h..::..u -::: _Q_ -··-
)( ~ ()\I l<-2. "" 0 v 

)<. :: 2. 

SR1-0 13 P Apa dasarnya ini sampai Anda temukan x(x - 2) = 0 ? 
adakah alasannya sampai ruas kanan sama dengan 0 
? 

SR1-013 J Karena x(x - 2) = 0, x-nya itu sama dengan y, y = 0, 
maka ditulis itu dikeluarkan x-nya, x diluar dalam 
kurung x dikurang 2 sama dengan 0. Untuk x = 0 
maka y-nya = (0/ - 2(0) = 0 jadi titik (0,0). 

SRJ-014 P Mengapa kurva Anda membuka ke atas? 

SR.J-014 J Karena a-nya sama dengan 1, yaitu lebih besar 
daripada 0. 
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SR1-015 p Kalau a-nya lebih kecil dari 0 ? 

SR1-015 J Maka kurvanya akan membuka ke bawah. 

SR1-016 p Bisa di gambar ? yang membuka ke at as, dan 
membuka ke bawah ? 

SR1-016 J (subjek menggambar) 

'-•::211 t ¥ « <.0 

SR1-017 p Kalau gambar ini 

~ 
membuka ke bawah atau ke atas ? 

SRJ-01 7 J Ke atas .... 

SR1-018 p Syaratnya, bagaimana tadi ? 

SR1-018 J Apabila a-nya lebih besar daripada 0. [ ~ .. :::> 0 ] 

SR1-019 p Kalau yang ini syaratnya ? 

SRJ-019 J Apabila a-nya lebih kecil daripada 0. [-'( <. 0 J 

• Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam menggambar kurva dan 

letak daerah arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SR1-0 10 berikut: 

SRJ-010 P Silakan. ... bagaimana teknik menggambar kurvanya. 

SRI-OJ 0 J (subjek menggambar sambil mengungkapkan apa yang 

diagambar) 
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• Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menentukan batas-batas 

integral pada sumbu x, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-022 sampai dengan kode SRJ-023 berikut: 

SRJ-022 P 

SRJ-022 J 

SRJ-023 P 

SRJ-023 J 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

Yaitu menentukan batas-batas integral. 

Mana batas-batas integral yang Anda maksud ? 

Yaitu 2 sampai 3. 

• Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 = - f f(x)dx dan Lz = J: f(x)dx, seperti 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-024 sampai 

dengan kode SRJ-025 berikut: 

SRJ-024 p Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

SRJ-024 J Yaitu tentukan rumus yang digunakan sesuai dengan 
batas-batas integral. 

SRJ-025 p Silakan, tentukan rumusnya ? 

SRJ-025 J (subjek menuliskan) 
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• Kemarnpuan subjek rendah kurang baik dalarn mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan dalarn menyelesaikan soal tetapi tidak marnpu 

menghitung luas daerah pertama, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SRJ-025 berikut: 

SRI-025 P 

SRI-025 J 

Silakan, tentukan rumusnya ? 

(subjek menuliskan) 

: tx 1 
- ~ ~ .. -1-1

1
-----

__ +)cl ~:-·l t ----

: ~ (~)3 -lJll - ( ~ (4-=fli"j 
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: --¥_~- __ JJ --B -~-1 
-~~Jl ~ ~--
...=:.._2..7- 8 ~ ~- -----

- ~~ - IS" 

3 

-:: _5:...---- --··· ---__ 3 __ 

• Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

SRJ-050 sampai dengan kode SRJ-051 berikut: 

SRJ-050 P 

SR1-050 J 

Cob a periksa ulang /cembali jawabanta' ? 

Ya ..... saya sudahyakin denganjawaban saya 

SRJ-051 P Sudah yakin ? 

SRJ-051 J Yakin. ... 

Validasi Data Subjek Rendah (SR) tentang kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap kemampuan sistematis prosedural. V alidasi data dilakukan 

dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.29 

Tabel 4.29 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap kemampuan sistematis prosedural pada tes 
diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 
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Pada bagian ini : Kemampuan subjek Pada bagian ini : Kemampuan 

rendah melakukan langkah-langkah subjek rendah melakukan 

penyelesaian soal, meliputi: langkah-langkah penyelesaian 

(1) Sangat baik dalam menemukan soal, meliputi: 

dengan tepat apa yang diketahui ( 1) Sangat baik dalam 

dan apa yang di tanyakan, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SRJ-langkah-0 1). 

(2) Baik dalam mengidentifikasi 

menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di 

tanyakan, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban 

kurva parabola y = x2 
- 2x dan subjek 

batas-batas sumbu x, x = 0 dan x (SRJ-003, SRJ-004). 

= 3 sebagai yang disyaratkan (2) Baik dalam mengidenti:fikasi 

pada soal, seperti yang kurva parabola y = x2 
- 2x 

ditunjukkan pada jawaban subjek dan batas-batas sumbu x, x = 

(SRJ-langkah-02). 0 dan x = 3 sebagai yang 

(3) Cukup baik dalam menyebutkan disyaratkan pada soal, seperti 

rencana yang akan dikerjakan yang ditunjukkan pada 

yaitu menggambar kurva . dan jawaban subjek (SRJ-005, 

daerah arsiran, menentukan batas- SRJ-006, SRJ-007). 

batas integral, subjek sedang (3) Cukup baik dalam 

dapat menuliskan kata "rumus" 

tetapi tidak menuliskan rumus 

yang akan digunakan, 

menyelesaikan soal dengan 

operasi hitung, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SRJ-langkah-03). 

( 4) Baik dalam menentukan teknik 

menggambar graflk y = x2 
- 2x, 

seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SRJ-langkah-

04). 

menyebutkan rencana yang 

akan dikerjakan yaitu 

menggambar kurva dan daerah 

arsiran, menentukan batas

batas integral, subjek sedang 

dapat menuliskan kata 

"rumus" tetapi tidak 

menuliskan rumus yang akan 

digunakan, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, seperti 

yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SRJ-008). 
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(5)Cukup baik dalam menggambar (4)Mampu menentukan teknik 

kurva dan letak daerah arsiran, 

seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SRJ-langkah-

05). 

( 6) Kurang baik dalam menentukan 

batas-batas integral pada sumbu 

menggambar graflk y = x2 
-

2x, seperti yang ditunjukkan 

pada jawabari subjek (SRJ-

011, SRJ-012, SRJ-013, SRJ-

014, SRJ-015, SRJ-016, SRJ-

017, SRJ-018, SRJ-019). 

x, dimana x = 2 dan x = 3, seperti ( 5) Mampu menggambar kurva 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SRJ-langkah-06). 

(7) Kurang baik dalam menuliskan 

tetapi kurang 

menentukan letak 

ars1ran, seperti 

mampu 

daerah 

yang 

rencana penyelesaian soal yaitu ditunjukkan pada jawaban 

Lt = - Jo2 f(x)dx dan L2 = subjek (SRJ-010). 

( 4) Baik dalam menentukan teknik 

J: f(x)dx, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SRJ-langkah-07). 

menggambar graflk y = x2 
-

2x, seperti yang ditunjukkan 

pada jawaban subjek (SRI-

(8) Kurang baik dalam mengerjakan 011, SRJ-019). 

dengan tepat operasi perhitungan (5) Cukup baik dalam 

dalam menyelesaikan soaJ, menggambar kurva dan letak 

seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban 

(SRJ-langkah-08). 

subjek 

daerah arsiran, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SRJ-010). 

(9) Cukup baik dalam memeriksa (6)Kurang baik dalam 

kembali jawabannya, seperti 

yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SRJ-langkah-09). 

menentukan batas-batas 

integral pada sumbu x, dimana 

x = 2 dan x = 3, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SRJ-022, SRJ-023). 

(7) Kurang baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal 
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yaitu L1 = - J
0

2 
f(x) dx dan L2 

== J: f ( x) dx , seperti yang 

ditunjuk.kan pada jawaban 

subjek (SRJ-024, SRJ-025). 

(8) Kurang baik 

mengerjakan dengan 

operasi perhitungan 

menyelesaikan soal, 

yang ditunjuk.kan 

jawaban 

(SRJ-025). 

dalam 

tepat 

dalam 

seperti 

pad a 

subjek 

(9) Cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, seperti 

yang ditunjuk.kan pada 

jawaban subjek (SRJ-050, 

SRJ-051). 

Berdasarkan Tabel 4.29, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara kecuali pada langkah ke-8 tidak sesuai hasil perhitungan tes 

diagnostik dan hasil perhitungan pada wawancara. Terlihat bahwa data 

tentang kemampuan subjek rendah dalam melakukan langkah-langkah 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 

yang merupakan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) adalah 

valid. Dengan dernikian data tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis 

data dan membuat rubrik analitik. 
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3) Kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). 

Berdasarkan data hasil tes diagnostik dari subjek rendah, ditemukan 

bahwa kemampuan keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan 

luas daerah bidang datar dengan sebuah kurva pada setiap tahapan 

penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SRJ-langkah-01) 

(2) Kemampuan subjek rendah baik dalam mengidentifikasi y = x2
- 2x 

sebagai kurva parabola dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada soal (SRJ-langkah-02) 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, tetapi tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan (SSJ-langkah-03) 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek rendah melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggunakan 

strategi dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l .a Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik (SSJ

langkah-04) 
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l.b Kurang baik dalam menggambar kurva dan letak: daerah arsiran 

(SSJ-langkah-05) 

l.c Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu 

x berdasarkan gambar, dimana x = 2 dan x = 3, 

(SSJ-langkah-06) 

l.d Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

L1 = - fo2 
f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx (SSJ-langkah-07) 

(2) Kurang baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan 

bentuk pangkat dan bentuk pecahan (SSJ-langkah-08) 

d) Verifikasi 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

memeriksa kern bali jawabannya (SSJ-langkah-09) 

Hasil tes diagnostik subjek rendah tersebut selanjutnya dikonfmnasi 

melalui wawancara. Disimpulkan bahwa hasil analisis kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral dapat dilihat pada petikan 

wawancara setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-003 sampai 

dengan SRJ-004 berikut: 
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SRJ-003 P Apa yang diketahui pada soal yang Anda baca ? 

SRJ-003 J Yaitu y = x2
- 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3 

SRJ-004 P Apa yang ditanyakan ? 

SRJ-004 J Yaitu luas daerah. 
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(2) Kemarnpuan subjek rendah baik dalarn mengidentifikasi y = x2 
- 2x 

sebagai kurva parabola dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratk:an pada soal, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SRJ-005 sampai dengan SSJ-007 

berikut: 

SRJ-005 P Kurva jenis apa yang Anda sebutkan tadi ? 

SRJ-005 J Yaitu kurva parabola 

SRJ-006 P Terus, yang ini sumbu x, garis x = 0 dan x = 3, sebagai 
apa ? 

SRJ-006 J Sebagai batas-batas daerah sebagai syarat. 

SRJ-007 p Bagaimana Anda bisa mengenal bahwa y x2
- 2x 

adalah parabola ? 

SRJ-007 J Karena x-nya berpangkat dua, merupakan ciri-ciri dari 
parabola 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, tetapi tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode 

SRJ-008 berikut: 
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SRJ-008 P Apa rencana yang Anda lakukan, da/am menyelesaikan 
soal ini? 

SRJ-008 J Yaitu membuat gambarnya, menentukan rumus-
rumusnya, mengarsir daerah kurva,dan 
menyelesaikannya dengan menggunakan operasi hitung. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek rendah melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggunakan 

strategi dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Baik dalam menentukan teknik menggambar grafik, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-011 sampai 

kode SSJ-019 berikut: 

SRJ-011 P Dari mana Anda tentukan, pada sumbu x ini ada 0, 
ada titik 2, ada titik 3 

SR1-011 J Karena 0 sudah merupakan batasnya dari ~ - 2x, 
kemudian 2 yaitu ee .... dari ..... x2 

- 2x ... ... karena 
merupakan bentuk faktor 

SR1-0 12 P Silakan di faktor ? 

SR1-012 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

(It - t) (.. t ,) 

~::-_1)_ .::. _.Q__ ·

x- ~ o \11< -.2." 0 v 
- -- · :o. = 2 

SR1-013 P Apa dasarnya ini sampai Anda temukan x(x - 2) = 0 ? 
adakah alasannya sampai ruas kanan sama dengan 0 
? 

SR1-013 J Karena x(x - 2) = 0, x-nya itu sama dengan y, y = 0, 
maka ditulis itu dikeluarkan x-nya, x diluar dalam 
kurung x dikurang 2 sama dengan 0. Untuk x = 0 
maka y-nya = (0/ - 2(0) = 0 jadi titik (0,0). 
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SRJ-014 P Menggpa kurva Anda membuka ke atas? 

SRJ-014 J Karena a-nya sama dengan 1, yaitu lebih besar 
daripada 0. 

SRJ-015 P Kalau a-nya lebih kecil dari 0? 

SRJ-0 15 J Maka kurvanya akan membuka ke bawah. 

SRJ-Ul6 P Bisa di gambar ? yang membuka ke atas, dan 
membuka ke bawah ? 

SRJ-016 J (subjek menggambar) 

l>) 0 

SRJ-0 17 P Kalau gambar ini 

SRJ-017 

SRJ-018 

SRJ-018 

SRJ-019 

SR1-019 

J 

p 

J 

p 

J 

membuka ke bawah atau ke atas ? 

Ke atas .. .. 

Syaratnya, bagaimana tadi ? 

Apabila a-nya lebih besar daripada 0. [ ~:::> 0 ] 

Kalau yang ini syaratnya ? 

Apabila a-nya lebih kecil daripada 0. f K <.. 
0

} 

l.b Kurang baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRI-

010 berikut: 

SR1-010 P 

SR1-010 J 

Silakan .... bagaimana teknik menggambar kurvanya. 

(subjek menggambar sambil mengungkapkan apa yang 

diagambar) 
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l.c Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu 

x berdasarkan gambar, dimana x = 2 dan x = 3, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-022 sampai 

dengan kode SRJ-023 berikut: 

SRJ-022 P 

SRJ-022 J 

SRI-023 P 

SRJ-023 J 

Se/anjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

Yaitu menentukan batas-batas integral. 

Mana batas-batas integral yang Anda maksud ? 

Yaitu 2 sampai 3. 

l.d Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

Lt = - J: f(x)dx dan L2 = L f(x)dx, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode SRJ-024 sampai dengan 

kode SRI-025 berikut: 

SRJ-024 p Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

SRJ-024 J Yaitu tentukan rumus yang digunakan sesuai dengan 
batas-batas integral. 

SRI-025 p Silakan, tentukan rumusnya ? 

SRJ-025 J (subjek menuliskan) 

42638



~ r 1('2.- 2.lC 
I 

' l :. J )<~- 'l')c 
t 

-==-27~ 8 ~ -t i__ -- - -
- 3 

3 

-~~---__ 3 __ _ 

300 

(2) Kurang baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan 

bentuk pangkat dan bentuk pecahan dalam menyelesaikan soal 

tetapi tidak mampu menghitung luas daerah pertama, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SR1-039 sampai 

dengan kode SR1-048 berikut: 

SR1-039 P 

SR1-039 J 

SR1-040 P 

SR1-040 J 

SR1-041 P 

Dari mana Anda dapat ? 

~- -¥--~~~~ ~-B- t~-t 

Yaitu dari... .. 1/3 ... ee .. .. kali 33 dikurang 32 kurang 
dalam kurung 1/3 dikali 23 ddikurang 22

. 

2 ?- ini dari mana ? 

I '3 

~- 113 dikali 33 

Kalau yang ~- ? 
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SR1-041 J 

SR1-042 P 

SR1-042 J 

SR1-043 P 

SR1-043 J 

JL_ 
Yang ini 3 ? 

1 r .. ,~ 
113 dikali 23 f ".5. r;:c--r-1 

___ '!(___ ? 
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SR1-044 P Selanjutnya, mengapa di sini (044) tandanya berubah 

negatif 4 [~'ij menjadi positif 4 [P}. 

SR1-044 J Karena .. ... ee ..... terbuka kurung, keluar dari kurungnya 
jadi menghasilkan plus 8/3 menjadi minus 8/3 dan 
minus 4 menjadi plus 4. 

SR1-045 P ~ 
Selanjutnya, dari manaki ' temukan _3._ ? 

SR1-045 J Yaitu hasil dari p erkalian campuran 2713 - 813 

SR1-046 P Dari mana ini -5? 

SR1-046 J a :f a Itu hasil dari -=---.J--- - L 

SR1-047 p C5 -- Is-
Selanjutnya, ini 3 ..... .. . ? 

SRI-047 J Yaitu 

SRJ-048 P 

SRJ-048 J 

a) Veriflkasi 

ditambahkan satu pada ... ee .... penyebutnya 
dikalikan campuran, pecahan campuran 

. 19 - 15 
menghaszlkan --

3 

Hasilnya ? 

-:; L( 

Sehingga menghasilkan =~:3 

5/1, 
jadi 
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Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah- cukup baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SSJ-050 sampai dengan kode SSJ-052 berikut: 

SRJ-050 P Coba periksa ulang /cembali jawabannya ? 

SRJ-050 J Ya ..... saya sudahyu-/dn denganjawaban saya 

SRJ-051 P Sudahyakin? 

SRJ-051 J Yakin .... 

Validasi Data Subjek Rendah (SR) tentang kemampuan keterampilan 

proses pemecahan (KTPP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan. Validasi data 

dilakukan dengan cara membandingkan data basil tes diagnostik dan data 

hasil wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.30 

Tabel 4.30 Perbandingan Data kemampuan Subjek Rendah (SR) 
terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan 
pada tes diagnostik dan Wawancara setiap tahapan 

Tes diagnostik Wawancara 

Memahami soal 

Pada tahapan ini yaitu: Pada tahapan ini yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah (1) Kemampuan subjek rendah 

sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui 

dan apa yang di tanyakan (SRJ

langkah-01) 

sang at baik dalam 

menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang 

di tanyakan (SRJ-003, SRI-

42638



303 

(2) Kemampuan subjek rendah baik 004) 

dalam mengidentifikasi y = x2
- (2) Kemampuan subjek rendah 

2x sebagai k:urva parabola dan baik dalam mengidentifikasi 

batas-batas sumbu x, x = 0 dan x 

= 3 sebagai yang disyaratkan 

pada soal (SRJ-/angkah-02) 

y = x2 
- 2x sebagai kurva 

parabola dan batas-batas 

:-t~mbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan 

pada soal (SRJ-005, SRJ-

006, SSJ-007) 

Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

rendah cukup baik dalam subjek rendah cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan menyebutkan rencana yang akan 

dikerjakan dalam menggambar k:urva dikerjakan dalam menggambar 

dan daerah arsiran, menentukan batas- k:urva dan daerah arsuan, 

batas integral, menyelesaikan soal menentukan batas-batas integral, 

dengan operasi hitung, tetapi tidak menyelesaikan soal dengan 

menuliskan rumus yang akan operas1 hitung, tetapi tidak 

digunakan (SRJ-/angkah-03) menuliskan rumus yang akan 

digunakan (SRJ-008) 

Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek rendah Pada tahapan ini, subjek rendah 

melakukan penyelesaian soal yaitu: melakukan penyelesaian soal 

(I) Kemampuan subjek rendah yaitu: 

kurang baik dalam menggunakan (1) Kemampuan subjek rendah 

strategi dalam menyelesaikan kurang baik dalam 

soal meliputi: 

l.a Baik dalam menentukan 

teknik menggambar grafik 

(SRJ-/angkah-04) 

l.b Kurang baik dalam 

menggunakan strategi dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

l .a Baik dalam menentukan 

teknik menggambar 

grafik (SRJ-011, SRI-
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menggarnbar kurva dan 

letak daerah arsiran (SR1-

langkah-05) 

l.c Kurang baik dalarn 

menentukan batas-batas 

integral pada sumbu x 

berdasarkan gambar, 

dimana x = 2 dan x = 3, 

(SR1-langkah-06) 

l .d Kurang baik dalarn 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 

= - J: f(x)dx dan L2 = 

J: f(x)dx (SR1-/angkah-

07) 

(2) Kurang baik mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan 

(SRJ-/angkah-08) 

l.b 

l.c 

l.d 
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012, SR1-013, SR1-014, 

SR1-015, SR1-016, 

SR1-017, SR1-018, SS1-

019) 

Kurang baik dalarn 

h~~~ggarnbar kurva 

dan letak daerah 

arsiran (SR1-010) 

Kurang baik dalarn 

menentukan batas-

batas integral pad a 

sumbu x berdasarkan 

garnbar, dimana x = 2 

dan X = 3, 

(SR1-022, SR1-023) 

Kurang baik dalarn 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal 

yaitu 

- fo2 
f(x)dx dan L2 

= I: f(x)dx (SRJ-

024, SR1-025) 

(2) Kemarnpuan subjek rendah 

kurang baik mengerjakan 

dengan tepat operas1 

perhitungan bentuk pangkat 

dan bentuk pecahan dalam 

menyelesaikan soal tetapi 

tidak mampu menghitung 

luas daerah pe1tarna (SR1-

039, SRJ-040, SR1-041, SRI-
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042, SRJ-043, SRJ-044, SRJ-

045, SRJ-046, SRJ-047, SRJ-

048) 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

rendah cukup baik dalam memeriksa subjek rendah cukup baik dalam 

kembali jawabannya (SRJ-langkah- memeriksa kembali jawabannya 

09) (SRJ-050, SRJ-051) 

Berdasarkan Tabel 4.30, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara kecuali langkah ke-l.d pada tes diagnostik tidak sesuai hasil 

perhitungan pada saat wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan 

subjek rendah terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan 

(KTPP) dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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b. Paparan Data basil tes diagnostik (TD) soal nomor 2 subjek rendah (SR) 

Hitung/ah luas daerah yang dibatasi o/eh kurva y = x'2 - 2x, sumbu x, garis 

x = Odanx = 3. 
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SR2-langkah-08 

1) Kemampuan pemahaman objek kajian matematika (KPOM). 

309 

Berdasarkan basil tes diagnostik dari subjek rendah bahwa kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika meliputi indikator fakta, konsep, 

prinsip dan skill, dapat dilihat petikanjawaban sebagai berikut: 

Fakta 

Dari petikan jawaban subjek rendah di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek rendah sangat baik memahami dalam menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal (SR2-langkah-Ol). Kemampuan subjek rendah kurang 
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baik dalam memahami dalam mengidentifikasi k:urva parabola y = 4 - x? 

dan garis lurus y = 3x (SR2-langkah-02). Kemampuan subjek rendah kurang 

baik memahami dalam menuliskan rumus yang akan digunakan (SR2-

langkah-03), Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

b 

menuliskan simbol dan notasi rumus integral misalnya J y 1 - y 2dx (SR2-
a 

langkah-07). Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi 

melalui wawancara. 

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah sangat 

baik memahami dalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada 

soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-002 

sampai dengan SRJ-003 berikut: 

SRJ-002 p Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SRJ-002 J Yaitu y 1 = 4 - x? dan Y2 = 3x dan batas-batasnya yaitu 
x = Odanx = 2. 

SRJ-003 p Apa yang ditanyakan pada soal ini ? 

SRJ-003 J Yaitu luas daerah. .... 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam mengidentifikasi 

k:urva parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SRJ-004 sampai dengan SRJ-006 berikut: 

SRJ-004 

SRJ-004 

SRJ-005 

SRJ-005 

p 

J 

p 

J 

Kurva jenis apa yang Anda sebutkan tadi ? 

Yaitu kurvajenis parabola dan kurva garis lurus 

Bisa disebutkan cirinya parabola yang Anda 
sebutkan? 

Yaitu ... ee ... a-nya berpangkat dua.dan kurva garis 
lurus yaitu ... ee .... koefisiennya tidak berpangkat. 
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SRJ-006 

p 

J 
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Selanjutnya, ini garis x = 0 dan x = 2 sebagai apa ? 

Sebagai batas-batas integral. 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

rumus yang akan digunakan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-007 berikut: 

SRJ-007 

SRJ-007 

p Apa rencana yang Anda lakukan dalam 
menyelesaikan soal ini ? 

J Yaitu membuat kurvanya, yang kedua yaitu menentukan 
rumus-rumusnya dan mengarsir daerahnya dan terakhir 
yaitu menggunakan operasi hitung 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

b 

simbol dan notasi rumus integral misalnya J y 1 - y 2 dx seperti yang terlihat 
a 

pada petikan wawancara dengan kode SR1-0 17 sampai dengan kode SRI-

020 berikut: 

SRJ-01 7 

SRJ-01 7 

SR1 -018 

SRJ-018 

SR1-019 

p 

J 

Bisa dituliskan rumusnya ? 

Yaitu.... (subjek menuliskan rumus sambil 
mengungkapkan apa yang dituliskan) 

Bat as a sampai bat as b, y 1 - Y2 

P Se/anjutnya, apa maksud simbol yang Anda tulis ini, 
integral a ke b, YJ - Y2 ? 

J Yailu, batas dari a dan batas bawah a yailu dan b 
batas atas. 
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SRJ-019 

SRJ-020 

SRJ-020 

J Y1-nyayaitu 4 - :l . 

P Y2-nya ? 

J 3x 

Validasi Data Subjek Rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman fakta 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman fakta. V alidasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel4.31 

Tabel 4.31 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap pemahaman fakta pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1m yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek rendah sangat Kemampuan subjek rendah sangat 

baik memaharni dalam menuliskan baik memahami dalam 

yang diketahui dan ditanyakan pada menuliskan yang diketahui dan 

soal (SR2 -langkah-0 1), (2) ditanyakan pada soal (SRJ-002, 

Kemampuan subjek rendah kurang SRJ-003), (2) Kemampuan subjek 

baik memahami dalam rendah kurang baik memahami 

mengidentifikasi kurva parabola y = dalam mengidentifikasi kurva 

4 - x2 dan garis lurus y = 3x (SR2- parabola y = 4 - x2 dan garis lurus 

langkah-02), (3) Kemampuan subjek y = 3x (SRJ-004, SRJ-005, SRJ

rendah kurang baik memahami 006), (3) Kemampuan subjek 

dalam menuliskan rumus yang akan rendah kurang baik memahami 
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digunakan (SR2-langkah-03), (4) dalam menuliskan rumus yang 

Kemampuan subjek rendah kurang akan digunakan 

baik memahami dalam menuliskan Kemampuan 

(SR1-007), (4) 

subjek rendah 

simbol dan notasi rumus integral kurang baik memahami dalam 

b menuliskan simbol dan notasi 
misalnya J y1 - y 2 dx (SR2-langkah

a rumus integral misalnya 

07) b f y,- y 2 ( SR1-017, SR1-018, 
a 

SRJ-019, SRJ-020) 

Berdasarkan Tabel 4.31 , data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terhadap pemahaman fakta adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Konsep 

Dari petikan jawaban subjek rendah di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek rendah kurang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk 

grafik parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x (SR2-langkah-04, SR2-

/angkah-05), dan kemampuan subjek rendah kurang baik memahami syarat 

grafik parabola y = 4 - x2 membuka ke bawah (SR2-langkah-04). 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan ulang 

b 

konsep integral yaitu L = J y 1 - y2 dx yang tidak sesuai dengan gambar. 
a 

(SR2-langkah-05, SR2-langkah-07). Kemampuan subjek rendah kurang baik 

memahami dalam menuliskan konsep rum us jurnlah luas daerah arsiran L = 
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L1 + L2 dengan dibatasi oleh dua kurva yaitu y = 4- x2 dan y = 3x, x = 0 

dan x = 2 (SR2-langkah-08). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

rendah kurang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik 

parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SRJ-008 sampai dengan SR1-009 berikut: 

SRJ-008 

SR1-008 

SR1-009 

SR1-009 

P Selanjutnya, berdasarkan rencana yang Anda 
sebutkan, apa yang pertama kali Anda /akukan ? 

J Yaitu membuat kurva ter/ebih dahulu. 

P Si/akan buat kurvanya .. .. 

J (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gambar) 

.,- ::_ _o 3~' Q_ 

--~1-~~7· ~=-o ___________ _A~~=~-~3 _________ _ 
1< ( 1- >c) = o ____ _ 

)c : O \ /r'f-x) =e 
'4 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami syarat grafik parabola 

- 4 2 y - - X membuka ke bawah, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SRJ-011 sampai dengan SRJ-013 berikut: 
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SR1-0ll p Baik Apa /agi yang Anda .... . sebentar ...... mengapa 
Anda arsir di sini ? 

\ 

\ 
.\!!f!! ~ 

...... f-

SR1-011 J ee .... karena sudah menentukan itu batasnya. 

SR1-012 p Mana batasnya, nak ? 

SR1-012 J Yaitu 0 dan 2 

SR1-013 p Mengapa kurvanya membuka ke atas ? 

SRJ-013 J Karena koefisien a-nya .. . ee .... sama 
dengan. ..... (berpikir) 1, karen a kurvanya 1 
yaitu ... ee ...... karena lebih besar dari pada 0. 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan ulang 

b 

konsep integral yaitu L = J y 1 - y 2 d.x yang tidak sesuai dengan gambar, 
a 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SR1-015 sampai 

dengan SR1-017 berikut: 

SR1-015 P 

SR1-015 J 

SR1-016 P 

Silakan. mana batas-batas integralnya berdasarkan 
gambar ? bisa ditunjukkan ? 

(subjek menuliskan dan menunjukkan sambil 
mengungkapkan apa yang dia gambar) 

0 ............ 2 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 
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SR1-016 J 

SR1-017 P 

SR1-017 J 

Yaitu memasukkan rumus sesuai dengan batas yang 
diintegralkan 

Bisa dituliskan rumusnya ? 

Yaitu .... (subjek menuliskan rumus sambil 
mengungkapkan apa yang dituliskan) 

~ . 
) y, - y 2 

(}.= 

Bat as a sampai bat as b, y 1 - Y2 

316 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

konsep rumus jumlah luas daerah arsiran L = L1 + L2 dengan dibatasi oleh 

dua kurva yaitu y = 4 - x2 dan y = 3x, x = 0 dan x = 2, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode SRJ-021 berikut: 

SRJ-021 P 

SR1-021 J 

Baik ... selanjutnya, apa /agi yang Anda /akukan ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

-r---
~ I lj,.- ' , - "\ .1. --------3 X - 1-,....-

~1- %~<a _- (fT ) 
: ~ 

i 8 

:: , ¢- a : Lo 
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Validasi Data Subjek rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman konsep 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman konsep. V alidasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan . data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.32 

Tabel 4.32 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap pemahaman konsep pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian 1m yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek rendah kurang Kemampuan subjek rendah kurang 

baik memahami dalam menyajikan baik memahami dalam menyajikan 

konsep ke bentuk graflk parabola y konsep ke bentuk graftk parabola y 

= 4- x2 dan garis lurus y = 3x (SR2- = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x 

langkah-04, SR2-langkah-05), (2) (SR1-009), (2) Kemampuan subjek 

Kemampuan subjek rendah kurang rendah kurang baik memahami 

baik memahami syarat grafik syarat graflk parabola y = 4 - x2 

parabola y = 4- x2 membuka ke membuka ke bawah (SR1-011, 

bawah (SR2-langkah-04), (3) SR1-012, SR1-013). (3) 

Kemampuan subjek rendah kurang Kemampuan subjek rendah kurang 

baik memahami dalam menuliskan baik memahami dalam menuliskan 

ulang konsep integral yaitu ulang konsep integral yaitu 

b b 

L = J Y1 - y 2 dx yang tidak sesuai L = J Y1 - y 2 dx yang tidak sesuai 
a a 

dengan gambar. (SR2-langkah-05, dengan gambar. (SR1-015, SRI

SR2-langkah-07), (4) Kemampuan 016, SR1-017) (4) Kemampuan 

subjek rendah kurang baik subjek rendah kurang baik 
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memahami dalam menuliskan memahami dalam menuliskan 

konsep rurnus jumlah luas daerah konsep rurnus jumlah luas daerah 

arsiran L = L1 + ~ dengan dibatasi arsrran L = L1 + ~ dengan 

oleh dua kurva yaitu y = 4 - x2 dan dibatasi oleh dua kurva yaitu y = 4 

y = 3x, x = 0 dan x = 2 (SR2- - x2 dan y = 3x, x = 0 dan x = 2 

langkah-08). (SRJ-021). 

Berdasarkan Tabel 4.32, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terhadap pemahaman konsep adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 

Prinsip 

Dari petikan jawaban subjek rendah, terlihat bahwa kemampuan subjek 

rendah kurang baik memabami dalam menggambar kurva dan di syaratkan 

berupa letak daerah arsiran (SR2-langkah-05). Kemampuan subjek rendah 

kurang baik memahami dalam menuliskan teorema dasar integral yaitu L = 

b 
2 1 3 

I j(x)dx= F(b) - F(a)misalnyaL2 = J--x3 --x2 +4x = 
a 3 2 

0 

( 
1 3 3 2 )( 1 3 3 2 ) = - 3 (2) -

2 
(2) + 4(2) - - 3 (0) - "2 (0) + 4(0) (SR2-langkah-08). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfumasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan babwa Kemampuan subjek 

rendah kurang baik memahami dalam menggambar kurva y = 4 - x2 dan 
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y = 3x yang di syaratkan berupa letak daerah arsiran, seperti yang terlihat 

pada petik:an wawancara dengan kode SRJ-009 berikut: 

SRJ-009 

SRJ-009 

P Si/akan buat kurvanya .... 

J (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gambar) 

'{ ' h 
- -- .,_:;. _~_ - · -·-

1- r' : • 

Kemampuan subjek rendah k:urang baik memahami dalam menuliskan 

teorerna dasar integral yaitu L = J: f(x)dx=F(b)- F(a) misalnya L2 = 

J2 1 3 3 2 
--x --x +4x = 

0 3 2 

pada petikan wawancara dengan kode SRJ-029 sampai dengan kode SRJ-

031 berikut: 

SRJ-029 P Selanjutnya ......... dari dapat ini adakah rumusnya 2 
dulu disubstitusi, ke hasil integral, baru 0 ? 
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SRJ-029 J 

SRJ-030 P 

SRJ~030 J 

SRJ-031 P 

SRJ-031 J 

320 

- I 3 3 t t'{r - ---"£' 

s 2... I 
11_ 

~ -1 H1 l_ \l) l f ~(t) . (·.!.._.,.,[,\~ Jt..\2.J4fo - ' t. 1." J 3 £... 
3 ,..,-1 

ee .. ..... yaitu .... ee .... . yang didahulukan 
yaitu .... ee ...... bat as at as kemudian bat as bawahnya . 

Adakah rumusnya ? ada ? 

Berpikir ... .......... menurut saya itu .... ee .... langsung saja 
disubstitusi ke dalam, digantikan dengan nilai x, yaitu 
batas atasnya terlebih dahulu kemudian batas bawah. 

ee ....... Mengapa 2 dulu disubstitusi baru disubstitusi 0 
? 

Karena 2 lebih utama karena merupakan batas 
atasnya /alu kemudian. .... ee ..... disubstitusi batas 
kedua, batas bawah. 

Validasi Data Subjek rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman prinsip 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman prinsip . Validasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.33 
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Tabel 4.33 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap pemahaman prinsip pada tes diagnostik dan 
Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu : (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek rendah kurang Kemampuan subjek rendah kurang 

baik memahami dalam baik memahami dalam 

menggambar kurva dan di menggambar kurva dan di 

syaratkan berupa letak daerah syaratkan berupa letak daerah 

arsrran (SR2-langkah-05), (2) arsiran (SRJ-009), (2) Kemampuan 

Kemampuan subjek rendah kurang subjek rendah kurang baik 

baik memahami dalam menuliskan memahami dalam menuliskan 

teorema dasar integral yaituL= teorema dasar integral yaituL= 

J: f(x)dx=F(b)- F(a)misalnya J: f(x)dx=F(b) - F(a) misalnya 

2 

J 1 3 3 2 L2 = --x - - x +4x= 
0 3 2 

= = 

(-.-!01 ~<2l ~2) Lf -.-!c~3 ~<~2 ~~ 1 (-.-!(2)3 ~<2l +(2) u -.-!c~3 ~<~2 ~~ 1 
3 2 )1 3 2 ) 3 2 )13 2 ) 

(SR2-langkah-08). (SRJ-029, SRJ-030, SRJ-031). 

Berdasarkan Tabel 4.33, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terhadap pernahaman prinsip adalah valid. Dengan demikian data tersebut 

dijadikan acuan dalam rnenganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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Operasi (Skill) 

Dari petikan jawaban subjek rendah di atas, terlihat bahwa kemampuan 

subjek rendah kurang baik memahami dalam menggunakan operasi hitung 

. 8 12 16-36 
bentuk pangkat dan bentuk pecahan nusalnya - -- - + 8 = + 8 

-- 3 2 6 

(SR2-langkah-08). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami 

dalam menentukan hasil akhir yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan 

214 . 
campuran misalnya -- (SR2-langkah-08). 

12 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

rendah kurang baik memahami dalam menggunakan operasi hitung bentuk 

8 12 16-36 . 
pangkat dan bentuk pecahan misalnya ----+ 8 = + 8 , sepertl 

3 2 6 

yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SR1-036 berikut: 

SR1-036 P Baik. .... dari mana Anda temukan ini ? 

SR1-036 J ---1- --.J.t 
Yaitu dengan perkalian campuran antara 3 2 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menentukan basil 

akhir, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SR 1-0 21 

berikut: 
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Baik ... se/anjutnya, apa /agi yang Anda /akukan ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

-: ( 1- X~ - 3.:>< .... 
~ f "' .. - I 

~ - '3 1. 

• 3 ,... 
]. 

:: r' 1« -.!.. ) - > t 4'x 
0.1 3 '2------ -- ---r---------I 

):.3 ~ 3 "7<o t. "ir . -
l 

2... lr. 
~ - t (t-)~J}1. + l((a) t }itE ~ T 2. ,4, 

3 1..-
t. \" J 

) 
-

----------- ----
:._ ~-----·-- ----- -- - --

~ 2.1 - 3G -f 8' 

Validasi Data Subjek rendah (SR) tentang kemampuan terhadap 

pemahaman operasi (Skill) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap pemahaman operasi (Skill). V alidasi data dilakukan dengan 

cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara. 

Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil wawancara 

ditunjukkan pada Tabel 4.34 
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Tabel 4.34 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap pemahaman operasi (Skill) pada tes diagnostik 
dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini yaitu (1) Pada bagian ini yaitu : (1) 

Kemampuan subjek rendah kurang Kemampuan subjek rendah kurang 

baik memahami dalam baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk 

pangkat dan bentuk pecahan 

misalnya -~-g+8= 16 - 36 +8 
3 2 6 

menggunakan operasi hitung 

bentuk pangkat dan bentuk 

8 12 
pecahan misalnya - - --+ 8 = 

3 2 

(SR2-langkah-08), (2) Kemampuan 16-36 + 
8 (SRJ-036), (2) 

subjek rendah kurang baik 6 

memahami dalam menentukan basil Kemampuan subjek rendah kurang 

akhir yaitu mengubah pecahan biasa baik memahami dalam 

ke pecahan campuran misalnya menentukan hasil akhir (SRJ-021). 

214 
-- (SR2-langkah-08). 

12 

Berdasarkan Tabel 4.34, data basil tes diagnostik sesuai dengan data basil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terbadap pemahaman operasi (Skill) adalab valid. Dengan demikian data 

tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data dan membuat rubrik 

analitik. 

2) Kemampuan sistematis prosedural (KSP). 

Berdasarkan basil tes diagnostik dari kemampuan subjek rendah 

melakukan langkah-langkah penyelesaian soal, meliputi: 

• Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 
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yang di tanyakan, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek 

(SR2-langkah-Ol). 

• Cukup baik dalam memahami dalam mengidentiftkasi kurva parabola 

y = 4 - J! dan garis lurus y = 3x, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SR2-langkah-02). 

• Kurang baik dalam menyebutkan rencana yang akan dikerjakan yaitu 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

subjek sedang dapat menuliskan kata "rumus" dan tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung, 

seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SR2-langkah-03). 

• Kurang baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = 4 - x2 dan 

y = 3x, seperti yang ditunjukkan padajawaban subjek (SR2-langkah-04). 

• Kurang baik dalam menggambar dua kurva dan letak daerah arsiran, 

seperti yang ditunjukkan padajawaban subjek (SR2-langkah-05). 

• Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar 

yaitu luas daerah pertama batas-batas x = 0 dan x = 1 luas daerah kedua 

batas-batas x = 1 dan x = 2, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SR2-langkah-06). 

• Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = 

J~ y 1 - Y2 dx dan L2 = r y 2 - y 1 dx seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban subjek (SR2-langkah-07). 

• Kurang baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soal, seperti yang ditunjukkan pada jawaban 

subjek (SR2-langkah-08). 
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• Cukup baik dalam memeriksa kembali jawabannya, seperti yang 

ditunjukkan pada jawaban subjek (SR2-/angk£zh-09). 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfrrmasi melalui 

wawancara. Hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

subjek rendah melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal, 

meliputi: 

• Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SRI -002 sampai dengan SRI -003 berikut: 

SR}-002 p Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SRI-002 J Yaitu y 1= 4 - x2 dan Y2 = 3x dan batas-batasnya yaitu 
x = 0 danx = 2. 

SRI-003 p Apa yang ditanyala:zn pada soal ini ? 

SRI-003 J Y aitu /uas daerah. .... 

• Cukup baik dalam memahami dalam mengidentiflkasi kurva parabola 

y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SRI -004 sampai dengan SRI -006 berikut: 

SRI -004 

SRI-004 

SRI-005 

SRI-005 

SRI-006 

SRI-006 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Kurva j enis apa yang Anda sebutla:zn tadi ? 

Yaitu kurva jenis parabola dan kurva garis lurus 

Bisa disebutkan cirinya parabola yang Anda 
sebutla:zn? 

Yaitu ... ee ... a-nya berpangkat dua. dan kurva garis 
lurus yaitu ... ee .... koefisiennya tidak berpangla:zt. 

Selanjutnya, ini garis x = 0 dan x = 2 sebagai apa ? 

Sebagai batas-batas integral. 
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• Kurang baik dalam menyebutkan rencana yang akan dikerjakan yaitu 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, 

subjek sedang dapat menuliskan kata "rumus" dan tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-007 

berikut: 

SRJ-007 p 

SRJ-007 J 

Apa rencana yang Anda lakukan dalam 
menyelesaikan soal ini ? 

Yaitu membuat kurvanya, yang kedua yaitu menentukan 
rumus-rumusnya dan mengarsir daerahnya dan terakhir 
yaitu menggunakan operasi hitung. 

• Kurang baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = 4 - x2 dan 

y = 3x, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRI-

008 sampai dengan SRJ-009 berikut: 

SRJ-008 

SRJ-008 

SRJ-009 

SRJ-009 

P Selanjutnya, berdasarkan rencana yang Anda 
sebutkan, apa yang pertama kali Anda lakukan ? 

J Yaitu membuat kurva terlebih dahulu. 

P Silakan buat kurvanya .... 

J (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gambar) 
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• Kurang baik dalam menggambar dua kurva dan letak daerah arsiran, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRI-009 

berikut: 

SRI-009 

SRI-009 

P Silakan buat kurvanya .... 

J (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gambar) 

.. ----1~~ --· - --- . 
1->r· = 0 

'I 
~ - '1 

-~Q__ ____________ _ 

= 
-------

• Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar 

yaitu luas daerah pertama batas-batas x = 0 dan x = 1, luas daerah kedua 
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batas-batas x = 1 dan x = 2, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-0 12 berikut: 

SR1-012 P 

SR1-012 J 

Mana batasnya, nak ? 

Yaitu 0 dan 2 

• Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = 

J~ Y1 - Y2 dx dan L2 = r y 2 - y 1 dx, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SR1-017 sampai dengan kode SR1-021 berikut: 

SRJ-01 7 P 

SR1-01 7 J 

Bisa dituliskan rumusnya ? 

Yailu.... (subjek menuliskan rumus 
mengungkapkan apa yang dituliskan) 

) y, - y..,_ 

Bat as a sampai bat as b, y 1 - Y2 

sambil 

SR1-018 P Se/anjutnya, apa maksud simbo/ yang Anda tu/is ini, 
integral a ke b, y 1 - Y2 ? 

SRI-018 J Yaitu, batas dari a dan batas bawah a yaitu dan b batas 
at as. 

SR1-019 P YI? 

SR1-019 J y,-nyayaitu 4 - YI . 

SR1-020 P y2-nya? 

SR1-020 J 3x 

SR1-021 P Baik .... selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

SRJ-021 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 
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• Kurang baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soal, seperti yang terlihat pada petikan wawancara 

dengan kode SRJ-021 berikut: 

SRJ-021 P 

SRJ-021 J 

Baik ... selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tulis~n) 

• 3 ,.. l 

ot r "i 
. -~ - ,- J - 1.- "' r-· 

l 2.. '" 

- -{ - ~ ·+ -2 - (e ) 
-- -

: ~ --

;- 2 * d ; LO 
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• Cukup baik dalam memeriksa kembali jawabannya, seperti yang terlihat 

pada petikan wawancara dengan kode SR1-041 sampai dengan kode 

SR1-042 berikut: 

SR1-041 P 

SR1-041 J 

SR1-042 P 

SR1-042 J 

Coba periksa ulang kembali jawabanta ' ? 

Menurut sayajawaban saya sudah. .... . betul 

Sudah yakin benar ? 

Ya .. .. saya sudah yaldn. 

Validasi Data Subjek rendah (SR) tentang kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

rendah terhadap kemampuan sistematis prosed ural. V alidasi data dilakukan 

dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara. Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel 4.35 

Tabel 4.35 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap kemampuan sistematis prosedural pada tes 
diagnostik dan Wawancara 

Data tes diagnostik Data Wawancara 

Pada bagian ini kemampuan subjek Pada bagian tru kemampuan 

rendah dalam melakukan langkah- subjek rendah dalam melakukan 

langkah penyelesaian soal yaitu : langkah-langkah penyelesaian soal 

(1) Sangat baik dalam menemukan yaitu: 

dengan tepat apa yang diketahui (1) Sangat baik dalam 

dan apa yang di tanyakan, menemukan dengan tepat apa 

(SR2 -langkah-0 1). yang diketahui dan apa yang di 
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(2) Cukup baik memahami dalam tanyakan, 

mengidentiftkasi kurva parabola (SRJ-002, SRJ-003). 

y = 4 - J! dan garis lurus y = 3x, (2) Cukup baik memahami dalam 

(SR2-/angkah-02). mengidentiftkasi kurva 

(3) Kurang baik dalam menyebutkan parabola y = 4 - J! dan 

rencana yang akan dikerjakan 

yaitu menggambar kurva dan 

garis lurus y = 3x, (SRJ-004, 

SRJ-005, SRI-006). 

daerah arsiran, menentukan batas- (3) Kurang baik dalam 

batas integral, subjek sedang menyebutkan rencana yang 

dapat menuliskan kata "rumus" akan dikerjakan yaitu 

dan tidak menuliskan rumus yang 

akan digunakan, menyelesaikan 

soal dengan operasi hitung, (SR2-

langkah-03). 

( 4) Kurang baik dalam menentukan 

teknik menggambar graftk y = 4 -

x2 dan y = 3x, (SR2-langkah-04). 

menggambar kurva dan daerah 

arsiran, menentukan batas-

batas integral, subjek sedang 

dapat menuliskan kata 

"rumus" dan tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan, 

menyelesaikan soal dengan 

(5) Kemampuan subjek rendah operasi hitung, (SRJ-007). 

kurang baik dalam menggambar ( 4) Kurang baik dalam 

dua kurva dan letak daerah 

arsiran, (SR2-langkah-05). 

(6) Kemampuan subjek rendah 

kurang baik dalam menentukan 

menentukan teknik 

menggambar graftk y = 4 - x2 

dan y = 3x, (SRJ-008, SRJ-

009). 

batas-batas integral berdasarkan (5) Kurang baik dalam 

gambar yaitu luas daerah pertama 

batas-batas x = 0 dan x = I luas 

daerah kedua batas-batas x = 

dan x = 2, (SR2-langkah-06). 

(7) Kurang baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu 

menggambar dua kurva dan 

letak daerah arsrran, (SRJ-

009). 

(6) Kurang baik dalam 

menentukan batas-batas 

integral berdasarkan gambar 

yaitu luas daerah pertama 

batas-batas x = 0 dan x = 1 
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f y 2 - y 1 dx (SR1-/angkah-07). luas daerah kedua batas-batas 

x = 1 dan x = 2, (SR1-012). 
(8) Kurang baik dalam mengerjakan baik 

(7) Kurang dalam 
dengan tepat operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soal, 

(SR2-langkah-08). 

(9) Cuk:up baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, (SR2-

/angkah-09). 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 = 

J~ Y1- Y2 dx dan L2 = 

f y2 - Y1 dx (SR1-017, SR1-

018, SR1-019, SR1-020, SR1-

021). 

(8) Kurang baik dalam 

mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan dalam 

menyelesaikan soal, 

(SR1-021). 

(9) Cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, (SRJ-

041, SR1-042). 

Berdasarkan Tabel 4.35, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah dalam 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral yang 

merupakan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) adalah valid. 

Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data 

dan membuat rubrik analitik. 
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3) Kemampuan keterampilan proses pemecaban (KTPP). 

Berdasarkan data hasil tes diagnostik dari subjek rendah, ditemukan 

bahwa kemampuan keterampilan proses pemecahan dalam menyelesaikan 

luas daerah bidang datar di batasi dua kurva pada setiap tahapan 

penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah baik dalam menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SR2-langkah-OJ) 

(2) Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x 

(SR2-langkah-02). 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah kurang baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikeijakan yaitu menggambar kurva dan 

daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, subjek sedang dapat 

menuliskan kata "rumus" dan tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung (SR2-langkah-03). 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek rendah melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggunakan 

strategi dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Kurang baik dalam menentukan teknik menggambar grafik y = 4 

- x2 dan y = 3x (SR2-/angkah-04) 
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l.b Kurang baik dalam menggambar dua kurva dan letak daerah 

arsiran (SR2-langkah-05) 

I.e Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral berdasarkan 

gambar yaitu luas daerah pertama batas-batas x = 0 dan x = 1 

luas daerah kedua batas-batas x = I dan x = 2 (SR2-langkah-06) 

l.d Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

Lt = f~ Y1 - Y2 dx dan L2 = f y 2 - y 1 dx (SR2-langkah-07) 

(2) Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhiturlgan dalam menyelesaikan soal (SR2-langkah-

08) 

d) VerifLkasi 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

memeriksa kern bali jawabannya (SR2-langkah-09) 

Hasil tes diagnostik subjek tersebut selanjutnya dikonfmnasi melalui 

wawancara. Disimpulkan bahwa hasil analisis kemampuan keterampilan 

proses pemecahan dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral dapat dilihat pada petikan wawancara setiap 

tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Pada tahapan ini, yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah baik dalam menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di tanyakan, seperti yang terlihat pada 

petikan wawancara dengan kode SRJ -002 sampai dengan SRJ-003 

berikut: 
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SRJ-002 p Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

SRJ-002 J Yaitu y1= 4- x2 dan Y2 = 3x dan batas-batasnya yaitu 
x = Odanx = 2. 

SRJ-003 p Apa yang ditanyakan pada soal ini ? 

SRJ-003 J Yaitu luas daerah. .. .. 

(2) Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - ~ dan garis lurus y = 3x, 

seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-004 

sa'llpai dengan SSJ-006 berikut: 

SRJ-004 

SRJ-004 

SRJ-005 

SRI-005 

SRJ-006 

SRJ-006 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Kurvajenis apayang Anda sebutkan tadi ? 

Yaitu kurvajenis parabola dan kurva garis lurus 

Eisa disebutkan cirinya parabola yang Anda 
sebutkan? 

Yaitu ... ee ... a-nya berpangkat dua.dan kurva garis 
lurus yaitu ... ee .... koefisiennya tidak berpangkat. 

Selanjutnya, ini garis x = 0 dan x = 2 sebagai apa ? 

Sebagai batas-batas integral. 

b) Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek rendah kurang baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan 

daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, subjek sedang dapat 

menuliskan kata "rurnus" dan tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-007 berikut: 
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Apa rencana yang Anda lakukan dalam 
menyelesaikan soal ini ? 

J Yaitu membuat kurvanya, yang kedua yaitu menentukan 
rumus-rumusnya dan mengarsir daerahnya dan terakhir 
yaitu menggunakan operasi hitung. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek rendah melakukan penyelesaian soal yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggunakan 

strategi dalam menyelesaikan soal meliputi: 

l.a Kurang baik dalam menentukan teknik menggambar grafik 

SRJ-008 

SRJ-008 

SRI-009 

SRJ-009 

y = 4 - x2 dan y = 3 x, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SRJ-008 sampai dengan kode SRJ-009 

berikut: 

P Selanjutnya, berdasarkan rencana yang Anda 
sebutkan, apa yang pertama kali Anda lakukan ? 

J Yaitu membuat kurva terlebih dahulu. 

P Silakan buat kurvanya .... 

J (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gam bar) 

\ I §. ' ~ ' 

L _ 
-- 1 0 ~ 

--~1-~~· ~:_o __ ~------~~=~. 
~-0 ~o __ -

')< : 0 \/(ll-><) : 6 
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l.b Kurang baik dalam menggambar dua kurva dan letak daerah 

SR1-009 

SR1-009 

arsiran, seperti yang terlihat pada petikan wawancara dengan 

kode SR1-009 berikut: 

P Silakan buat kurvanya .... 

J (subjek menggambarkan sambil mengungkapkan apa 
yang dia gambar) 

'I :: 1 - ,.. .. 

··---·~!..- -----
'f- )r l : 0 

I .e Kurang baik dalam menentukan batas-batas integral berdasarkan 

gambar yaitu luas daerah pertama batas-batas x = 0 dan x = 1 

luas daerah kedua batas-batas x = 1 dan x = 2, seperti yang 

terlihat pad a petikan wawancara dengan kode SR1-0 12 berikut: 

SR1-012 P 

SR1-012 J 

Mana batasnya, nak ? 

Yaitu 0 dan 2 

l .d Kurang baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu 

L1 = £ Y1 - y 2 dx dan L2 = f y 2 - y 1 dx, seperti yang terJihat 

pada petikan wawancara dengan kode SRJ-01 7 sampai dengan 

kode SR1-021 berikut: 
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SR1-017 P 

SR1-017 J 

Eisa dituliskan rumusnya ? 

Yaitu. ... (subjek menuliskan rumus 
mengungkapkan apa yang dituliskan) 

) Yi - y"2. 

Batas a sampai batas b, Y1 - Y2 

339 

sambi/ 

SRJ-018 P Se/anjutnya, apa maksud simbol yang Anda tulis ini, 
integral a ke b, y 1 - Y2 ? 

SR1-018 J Yaitu, batas dari a dan batas bawah a yaitu dan b batas 
at as. 

SR1-019 P Yl? 

SR1-019 J YI-nyayaitu4 -~. 

SR1-020 P Y2-nya ? 

SR1-020 J 3x 

SR1-021 P Baik. ... selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

SR1-021 J (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

: f "1-x' - 3~< 
~ 

~ J 1· - 1 "~ - i "L . 3 1 

~ 4..- I 
l - 1 'tx ~ -3 t 

"l 

I ) 3 L 4 / l 
l 2.. h 

: --l;-{t)1 3 lt)t -1 ~(•)~f-} tte~o~LI'f!l 
__ 3 '2.. _ -- "- l- " 

"---{ -~_-_8 = -(&-) 
~ ~- - - --
_ :: ""1-'"'f - 3(; _ :/; _ 8 - - ---

& 

- "" __!.k- + 8 
--~ 

;_ LO 

(2) Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam mengerjakan dengan 

tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, seperti yang 

terlihat pada petikan wawancara dengan kode SRJ-021 berik:ut: 
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SR1-021 P 

SR1-021 J 

d) Verifikasi 
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Baik ... selanjutnya, apa /agi yang Anda /akukan ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 
dia tuliskan) 

.... 
~~---------------------
~ J 'I• - I 1 • l 1. 

• 3 ~ 1 

d 3 'l 
-~---------

- .!. 3 3 1. 4 I 
3 z. l11 

_,--f )~ ----8- -ffr-1 
:.. __,_, -- - --- - - -·-
~..2:.1.-=--..l&. + 8 

" - =- ;!..._2._-t--fl_ __ . _ ____ . - -

~ 

;- 2 * 8 ;; (0 

Pada tahapan tru, Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya, seperti yang terlihat pada petikan 

wawancara dengan kode SR1-041 sampai dengan kode SR1-042 berikut: 

SR1-041 P 

SR1-041 J 

SR1-042 P 

SR1-042 J 

Coba periksa ulang kembali jawabanta ' ? 

Menurut sayajawaban saya sudah. ..... betul 

Sudah yakin benar ? 

Ya .... saya sudah yakin. 
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Validasi Data Subjek rendah (SR) tentang kemampuan keterampilan 

proses pemecahan (KTPP) 

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang kemampuan subjek 

- rendah terhadap kemampuan keterarnpilan proses pemecahan, V alidasi data 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil tes diagnostik dan data 

hasil wawancara, Perbandingan data hasil tes diagnostik dan data hasil 

wawancara ditunjukkan pada Tabel4.36 

Tabel 4.36 Perbandingan Data kemampuan Subjek rendah (SR) 
terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan 
pada tes diagnostik dan Wawancara setiap tahapan 

Tes diagnostik Wawancara 

Memahami soal 

Pada tahapan ini yaitu: Pada tahapan ini yaitu: 

(1) Kemampuan subjek rendah baik (1) Kemarnpuan subjek rendah 

dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang 

di tanyakan (SR2-langkah-OJ) 

(2) Kemampuan subjek rendah 

cukup baik memahami dalam 

baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang 

diketahui dan apa yang di 

tanyakan (SRJ-002, SRJ-

003) 

mengidentifikasi kurva parabola (2) Kemampuan subjek rendah 

y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x cukup baik memahami 

(SR2-langkah-02), dalarn mengidentifikasi 

kurva parabola y = 4 - x2 

dan garis lurus y = 3x (SRJ-

004, SRJ-005, SRJ-006 ). 

Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

rendah kurang baik dalam subjek rendah kurang baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan menyebutkan rencana yang akan 
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dikerjakan yaitu menggambar kurva dikerjakan dalam menggambar 

dan daerah arsiran, menentukan k:urva dan daerah arsiran, 

batas-batas integral, subjek sedang menentukan batas-batas integral, 

dapat menuliskan kata "rumus" dan menyelesaikan soal dengan 

tidak menuliskan rumus yang akan operasi hitung, tetapi kurang 

c.i~~akan, menyelesaikan soal mampu dalam menuliskan rumus 

dengan operasi hitung (SR2-langkah- yang akan digunakan (SRJ-007) 

03) 

Melakukan rencana penyelesaian 

Pada tahapan ini, subjek rendah Pada tahapan ini, subjek rendah 

melakukan penyelesaian soal yaitu: melakukan penyelesaian soal 

(1) Kemampuan subjek rendah 
yaitu: 

l'Ufang baik dalam menggunakan (1) Kemampuan subjek rendah 

strategi dalam menyelesaikan kurang baik dalam 

soal meliputi: 

l.aKurang baik 

menentukan 

dalam 

teknik 

menggambar grafik y = 4 -

x2 dan y = 3x (SR2-langkah-

04) 

l.b.Kurang baik dalam 

menggambar dua k:urva dan 

letak daerah arsiran (SR2-

langkah-05) 

l.c.Kurang baik dalam 

menentukan batas-batas 

integral berdasarkan gambar 

yaitu luas daerah pertama 

batas-batas x = 0 dan x = 1 

luas daerah kedua batas

batas x = 1 dan x = 2 (SR2-

menggunakan strategi dalam 

menyelesaikan soal meliputi: 

l.a.Kurang baik dalam 

menentukan teknik 

menggambar graflk 

y = 4 - x2 dan y = 3x 

(SRJ-008, SRJ-009) 

Lb.Kurang baik dalam 

menggambar dua k:urva 

dan letak daerah arsiran 

(SRI-009) 

l.c.Kurang baik dalam 

menentukan batas-batas 

integral berdasarkan 

gambar yaitu luas daerah 

pertarna batas-batas x = 0 

dan x = 1 luas daerah 
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langkah-06) 

l .d.Kurang baik dalam 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 = 

f~ Yt - Y2 dx dan L2 = 

r Y2 - Y1 dx (SR2-langkah-

07) 

(2) Kemampuan subjek rendah kurang 

baik dalam mengerjakan dengan 
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kedua batas-batas x = 1 

dan x = 2 (SR1-012) 

l.d.Kurang baik dalam 

menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 

= f~ Yt - Y2 dx dan ~ = 

(SR1-017, 

SR1-018, SR1-019, SR1-

020, SRJ-021) 

tepat operasi perhitungan dalam (2) Kemampuan subjek rendah 

menyelesaikan soal (SR2-langkah- kurang baik dalam 

08) mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan dalam 

menyelesaikan soal (SR1-

021) 

Verifikasi 

Pada tahapan ini, kemampuan subjek Pada tahapan ini, kemampuan 

rendah cukup baik dalam memeriksa subjek rendah cukup baik dalam 

kembali jawabannya (SR1-langkah- memeriksa kembali jawabannya 

09) (SR1-041, SR1-042) 

Berdasarkan Tabel 4.36, data hasil tes diagnostik sesuai dengan data hasil 

wawancara. Terlihat bahwa data tentang kemampuan subjek rendah 

terhadap kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP) dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 

adalah valid. Dengan demikian data tersebut dijadikan acuan dalam 

menganalisis data dan membuat rubrik analitik. 
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C. Analisis Data dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dijawab pertanyaan pada Bah I yaitu 

"bagaimanakah deskripsi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral?" 

1. Kemampuan Subjek Tinggi (ST) dalam menyelesaikan soalluas daerah 
bidang datar nomor 1 

a. Analisis Data 

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan pemahaman kajian objek matematika (KPOM) yang meliputi 

fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill). Data yang dianalisis adalah data 

valid yang ditunjukkan pada bah IV. l.a Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, 

dan Tabel 4.4. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian 

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap 

bagian dijelaskan sebagai berikut: 

a) Fakta 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.1, 

menunjukkan bahwa, kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami 

dalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar (ST1-/angkah-01, ST1-003, ST1-004) . Kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memaharni dalam rnengidentiftkasi kurva parabola 

y = x2 
- 2x (STJ-langkah-01, STI-005), ciri khas kurva parabola 

y = x2 
- 2x yaitu ada variabel x2 dari bentuk umurn y = ax2 + bx + c 
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(STJ-006) dan batas-batas integral x = 0 dan x = 3 yang disyaratkan 

pada soalluas daerah bidang datar (STJ-007). Kemampuan subjek tinggi 

baik memahami rumus yang akan digunakan yaitu L = J: f(x)dx dan 

J: f(x)dx=F(b)-F(a)dalam menyelesaikan soal lu~_ daerah bidang 

datar (STJ-langkah-03, STJ-008). Kemampuan subjek tinggi baik 

memahami dalam mengenal dan menuliskan simbol dan notasi pada rumus 

integral yaitu L = J: f(x)dx=F(b)- F(a) Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek tinggi mampu memahami simbol a sebagai batas bawah, b sebagai 

batas atas, f(x) sebagai kurva, dx sebagai keterangan integral, F sebagai 

hasil integral dari kurva, F(b) sebagai F(b) - F(a) sebagai batas atas b 

disubtitusikan ke hasil integral F dikurang batas bawah a disubstitusikan 

ke hasil integral F (STJ-langkah-08, STJ-021, STJ-022, STJ-023, STJ-

024, STJ-025, STJ-026, STJ-027, STJ-028) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soal luas daerah bidang 

datar dikaitkan dengan indikator kemampuan pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.2, menunjukkan 

bahwa, kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan ulang 

secara verbal konsep integral tertentu yaitu L= J: f(x)dx hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi baik memahami rumus luas 

daerah satu kurva ( STJ-langkah-03, STJ-022, STJ-023, STJ-024, STJ-025, 
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ST1-026). Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menyajikan konsep fungsi ke bentuk grafik parabola hal ini 

menunjukkan bahwa subjek tinggi mampu memahami cara membuat kurva 

yaitu menentukan titik potong di sumbu koordinat lalu menggambarkan 

graflknya (ST1-langkah-04, ST1-langkah-05 ST1-010, ST1-0li,--ST1-012, 

ST1-013). Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

mengembangkan syarat suatu graflk dimana a = 1 > 0 membuka ke atas dari 

bentuk umum y = ax2 + bx + c (ST1-langkah-04, ST1-014). Subjek tinggi 

mampu memahami konsep rumus jumlah daerah arsiran L = L1 + L2 hal ini 

menunjukkan bahwa subjek tinggi mampu memahami mencari luas total 

yang diarsir tadi sehingga luas daerah pertama yaitu 
4 

satuan luas dijumlah 
3 

dengan luas daerah kedua yaitu 
4 

satuan luas (ST1-langkah-08, ST1-060) 
3 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soal luas daerah bidang 

datar dikaitkan dengan indikator kemampuan pemahaman konsep. 

c) Prinsip 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.3, menunjukkan 

bahwa, kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menggambar kurva dan di syaratkan berupa letak daerah arsiran hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami 

sebanyak 2 daerah arsiran yaitu luas daerah arsiran pertama di bawah sumbu 

x dan luas daerah arsiran kedua di atas sumbu x (ST1-langkah-05, ST1-013) 
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Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral yaitu L = J: f(x)dx=F(b)- F(a) misalnya L2 

b 3 

=Jf(x) dx=Jx 2 -2x dx= 
a 2 

(STJ-langkah-08, STJ-048, STJ-049). Kemampuan subjek tinggi sangat 

baik memahami dalam menggunakan sifat integral bentuk pangkat misalnya 

f x' - 2x dx ~~ x' - x' J: hal ini menunjukkan bahwa kemampuan subjek 

tinggi sangat baik memahami rumus J axn dx=-
1
-xn+I + C (STJ-langkah

n+I 

08, STJ-032, STJ-034, STJ-035, STJ-036). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soalluas daerah bidang 

datar dikaitkan dengan indikator kemampuan pemahaman prinsip. 

d) Operasi (Skill) 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.4, menunjukkan 

bahwa, kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat (STJ-langkah-08, STJ-041, 

STJ-042) dan operasi hitung bentuk pecahan misalnya 

27 8 19 19-15 4 3-3-9+4=3-5= 
3 

=3 (STJ-langkah-08, STJ-055, STJ-056, 

STle057, STJ-058, STJ-059). Kemampuan subjek tinggi sangat baik 

memahami dalam menentukan hasil akhir misalnya ~ = 2~ satuan luas 
3 3 

(STJ-langkah-08 STJ-061, STJ-062) 
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Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soalluas daerah bidang 

datar dikaitkan dengan indikator kemampuan pemahaman operasi (Skill). 

Sesuai dengan analisis data terhadap kemampuan pemahaman objek 

kajian matematika (KPOM) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinerj~ subjek tinggi (ST) dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar pada Tabel4.37 sebagai berikut: 

Tabel 4.37 Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika (KPOM). 

Indikator 
1 2 3 4 

Skala 

1. ~akta(bobot1) 
• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahu' 

dan ditanyakan pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengidentifikasi kurva dan 

syarat-syarat pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengenal simbol dan notas · 

padarumus. 

~. fK_onsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep yang telah dipelajari. 
• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fun g s i 

ke bentuk grafik pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengembangkan syara 

suatu konsep. 
~- ~rinsip (bobot 1) 

• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan d' 
syaratkan berupa letak daerah arsiran. 

• Mampu memahami dalam menggunakan teorema dan 
sifat dalam soal. 

~- pperasi (Skill) (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitung 

dan operasi pecahan. 
• Mampu memahami dalam menentukan hasil akhir. 
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Jumlah skor 

Skor maksimum 

Nilai 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk Fakta = (4 X 1) + (3 X 1) + (4 X 1) = 11 

Skor untuk konsep = (3 x 2) + (4 x 2) + (4 x 2) = 22 

Skor untuk prinsip = (4 x 1) + (4 x 1) = 8 

Skor untuk skill= (4 x 2) + (4 x 2) = 16 

Skor total= 11 + 22 + 8 + 16 =57 

Skor maksimum = 12 + 24 + 8 + 16 = 60 

57 

60 

95 
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Nilai subjek tinggijika dikonvensikan ke skala 0- 100 adalah 57/60 x 100 = 95. 

Berdasarkan Bah III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan nilai 95 pada indikator 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika berada pada kriteria 

sangat baik. 

Pada bagian berikut ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian 

indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) yang meliputi 9 langkah. 

Data yang dianalisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 1.a 

Tabel 4.5. Hasil analisis m1 bermuara pada kesimpulan penelitian 

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap 

langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan soal luas 
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daerah bidang datar dijelaskan sebagai berikut: 

Langkah ke-1: Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal luas 

daerah bidang datar (ST1-langkah-01, ST1-003, ST1-004) 

Langkah ke-2 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = x2 
- 2x dan dengan syarat sumbux, x 

= 0 dan x = 3 pada soalluas daerah bidang datar (ST1-langkah-02, ST1-005, 

ST 1-006, ST 1-007) 

Langkah ke-3 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan diketjakan dalam menyelesaikan soal nomor 1 (ST1-

langkah-03, ST1-008) 

Langkah ke-4 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menentukan 

teknik rnenggambar grafik parabola y = x2
- 2x (ST1-langkah-04, ST1-010, 

ST1-011, ST1-014) 

Langkah ke-5 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menggambar 

kurva dan letak daerah arsiran (ST 1-langkah-05, ST 1-0 13) 

Langkah ke-6 : Kemampuan subjek tinggi baik dalam menentukan batas

batas integral pada sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama 

batas-batas x = 0 dan x = 2 luas daerah kedua batas-batas x = 2 dan x = 3 

(ST 1-langkah-06, ST 1-0 19) 

Langkah ke-7 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soalluas daerah bidang datar yaitu L1 = -£2 
f(x)dx 
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dan L2 = J: f(x)dx (STJ-langkah-07, STJ-029) 

Langkah ke-8 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar (STJ-langkah-08, STJ-031, STJ-047, STJ-060) 

Langkah ke-9 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya (STJ-langkah-09 STJ-063). 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam melakukan langkah-langkah 

penyelesaian dengan tepat dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar dikaitkan dengan indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP). 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinerja subjek tinggi (ST) dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar pada Tabel4.38 sebagai berikut: 

Tabel 4.38 Rubrik analitik indikator Kemampuan sistematis prosedural 
(KSP) 

lndikator 
Skala 

1 2 3 4 
1. Mampu melakukan langkah-langkah penyelesaian yang 

epat dalam menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu· 

dan apa yang di tanyakan. (bobot 1) 
• Mampu mengidentifikasi kurva dan syarat-syarat dalam 

soal. (bobot 1) 
• Mampu menyebutkan konsep, sifat- sifat, prms1p 

pnns1p yang terkait dengan soal. (bobot 1) 
• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. 

(bobot 2) 
Mampu menggambar kurva dan letak daerah arsiran. 
(bobot 2) 

• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan 
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gambar. (bobot 1) 
• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. 

(bobot 1) 
• Mampu menge:rjakan proses penyelesaian dengaiJ 

tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikaiJ 
soal. (bobot 2) 

• Mampu memeriksa kembali jawabannya. (bobot 1) 

Jumlah skor 

Skor maksimum 

Nilai 

Penjelasan: 

47 

48 

98 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Langkah ke-1 : ( 4 x 1) = 4 

Langkah ke-2: (4 x 1) = 4 

Langkah ke-3 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-4 : ( 4 x 2) = 8 

Langkah ke-5: (4 x 2) = 8 

Langkah ke-6 : (3 x 1) = 3 

Langkah ke-7: (4 x 1) = 4 

Langkah ke-8: (4 x 2) = 8 

Langkah ke-9: (4 x 1) = 4 

Skor total = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 3 + 4 + 8 + 4 = 4 7 

Skor maksimum = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = 48 

352 

" 
" 
" 
" 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 47/48 x 100 = 

97,916667 dibulatkan menjadi 98. 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan nilai 98 pada indikator 

kemampuan sitematis prosedural berada pada kriteria sangat baik. 

Pada bagian selanjutnya, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap tahapan 
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indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). Data yang 

di analisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. l.a Tabel 4.6. 

Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian sebagai wujud 

dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.6, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan dengan 

tepat yang diketahui sebuah kurva parabola y = x2 
- 2x dan batas-batas 

sumbu x, x = 0 dan x = 3 begitupun yang di tanyakan yaitu menghitung luas 

daerah arsiran. (STJ-langkah-01, STJ-003, STJ-004). Kemampuan subjek 

tinggi sangat baik dalam mengidentifikasi kurva y = x2 
- 2x sebagai kurva 

parabola dengan menyebutkan ciri kurva parabola yaitu variabel x 

berpangkat dua dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang 

disyaratkan pada soal luas daerah bidang datar (STJ-langkah-02, STJ-005, 

STJ-006, STJ-007) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soal luas daerah bidang 

datar dikaitkan dengan indikator kemampuan keterampilan proses 

pemecahan. 

b) Merencanakan penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.6, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menyebutkan rencana 
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yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva dan daerah ars1ran, 

menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar daerah yang diarsir, 

menggunakan konsep integral L = J: y dx dan teorema dasar integral 

J: f(x)dx=F(b)-F(a), menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan operasi hitung (STJ-langkah-03, STJ-008) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam merencanakan penyelesaian 

soal luas daerah bidang datar dikaitkan dengan indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.6, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek tinggi baik dalam menggunakan strategi atau 

cara yang benar dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar yaiitu 

menentukan teknik menggamhar grafik parabola y = x2 
- 2x dengan 

menentukan titik potong kurva di sumbu koordinat ( ST 1-langkah-04, ST 1-

010, ST1-011, ST1-014), baik dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran yaitu di bawah sumbu x dan di atas sumbu x (STJ-langkah-05, STJ-

0 12, STJ-0 13), baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu x 

berdasarkan gambar daerah arsiran yaitu luas daerah pertama batas-batas x 

= 0 dan x = 2 luas daerah kedua batas-batas x = 2 dan x = 3 (ST1-langkah-

06, ST1-019), baik dalam menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = 

- J: f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx (ST1-langkah-07, STI-029), dan 
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kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan (ST1-langkah-08, 

ST1-031, ST1-032, ST1-033, ST1-034, ST1-035, ST1-036, ST1-037, ST1-

038, ST1-039, ST1-040, ST1-041, ST1-042, ST1-043, ST1-044, ST1-045, 

ST1-046, ST1-048, ST1-049, ST1-050, ST1-051, ST1-052, ST1-053, ST1-

054, ST1-055, ST1-056, ST1-057, ST1-058, ST1-059, ST1-060, ST1-061, 

ST1-062) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam melakukan rencana 

penyelesaian soal luas daerah bidang datar dikaitkan dengan indikator 

kemampuan keterampilan proses pemecahan. 

d) Verifikasi 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.a Tabel 4.6, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memeriksa kembali 

jawabannya (ST 1-langkah-09, ST 1-063) 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan (KTPP) di atas maka dapat dibuat rubrik 

analitik untuk mengetahui kine:rja subjek tinggi dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar pada Tabel 4.39 sebagai berikut: 
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Tabel 3.39 Rubrik analitik indikator Kemampuan keterampilan proses 
pemecahan (KTPP) . 

~0 Indikator 
Skala 

·1 2 3 4 
1. ~ernahamisoal(bobot 1) 

• ~ampu menernukan dengan tepat apa yang diketahu· ...J 

- dan apa yang di tanyakan. 
• Mampu mengidentifikasi jenis kurva dan disyaratkan ...J 

dalam soal. 
~. Merencanakan penyelesaian (bobot 1) 

• Mampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat ...J 
dan prinsip yang terkait dengan soal. 

~· Melakukan rencana penyelesaian (bobot 2) 
• Mampu menggunakan strategi atau cara yang benru ...J 

dalam menyelesaikan soal. 
• Mampu mengerjakan dengan tepat operasi ...J 

perhitungan dalam menyelesaikan soal. 
~. Veriflkasi (bobot 1) ...J 

• ~ampu memeriksa kernbali jawabannya. 

Jumlah skor 30 

Skor maksimum 32 

Nilai 94 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk memahami soal = (4 x 1) + (4 x 1) = 8 

Skor untuk merencanakan penyelesaian = ( 4 x 1) = 4 

Skor untuk melakukan rencana penyelesaian = (3 x 2) + ( 4 x 2) = 14 

Skor untuk Veriflkasi = ( 4 x 1) = 4 

Skor total= 8+ 4 + 14 + 4 = 30 

Skor maksimum = 8 + 4 + 16 + 4 = 32 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 30/32 x 100 = 

93,75 dibulatkan menjadi 94. 
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Berdasarkan Bah III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan nilai 94 pada indikator 

kemampuan keterampilan proses pemecahan berada pada kriteria sangat 

baik. Berdasarkan hasil rubrik analitik pada indikator kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika dengan nilai 95, kemampuan 

sistematis prosedural dengan nilai 98, dan kemampuan keterampilan proses 

pemecahan dengan nilai 94 di kombinasikan dengan cara menghitung rata-

rata dari ketiga indikator tersebut. ~ = 
95 

+ 
98 

+ 
94 

= 
287 

= 95 6667 
3 3 ' 

dibulatkan menjadi 96. 

Berdasarkan Bah III Tabel 3.9 maim kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal nomor I dengan nilai 96 dari ketiga indikator tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral 

adalah sangat memuaskan. 

b. Kesimpulan deskripsi kemampuan Subjek Tinggi (ST) dalam 
menyelesaikan soalluas daerah bidang datar nomor 1 

Berdasarkan analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang 

datar dengan indikator kemampuan pemahaman kajian objek matematika 

(KPOM) yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill), dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Fakta 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memahami apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada soal dan kemampuan subjek tinggi 
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baik memahami simbol dan notasi pada rumus integral yang 

merupakan kemampuan pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan 

ulang secara verbal konsep integral yang telah dipelajari, kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menyajikan konsep 

fungsi parabola ke bentuk grafik pada soalluas daerah bidang 

datar. Dan kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

mengembangkan syarat suatu grafik parabola. 

c) Prinsip 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menggambar kurva parabola dan di syaratkan berupa letak daerah 

arsiran dan memahami dalam menggunakan teorema dan sifat dalam 

soalluas daerah bidang datar. 

d) Operasi (Skill) 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan. Dan 

memahami dalam menentukan hasil akhir. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan sistematis prosedural yang meliputi 9 

langkah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik 

melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat secara sistematis dan 

prosedur yang benar dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral yang meliputi: Sangat baik dalam 
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menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, 

sangat baik dalam mengidentiflkasi kurva parabola y = x2 
- 2x dan dengan 

syarat sumbux, x = 0 dan x = 3 pada soal, sangat baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, menggunakan konsep integral L = 

J: ydx dan J: f(x)dx = F(b)- F(a), menyelesaikan soal dengan operasi 

hitung, sangat baik dalam menentukan teknik menggambar graflk y = x2 
-

2x dengan menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat dan syarat 

sebuah kuva parabola, sangat baik dalam menggambar kurva dan letak 

daerah arsiran, baik dalam menentukan batas-batas integral pada sumbu x 

berdasarkan gambar yaitu luas pertama batas-batas x = 0 dan x = 2 luas 

kedua batas-batas x = 2 dan x = 3, sangat baik dalam dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu L1 = - J: f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx, 

sangat baik dalam mengerjakan proses penyelesaian dengan tepat dan 

operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, dan sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Memahami soal 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal luas daerah 
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bidang datar dan mengidentiflkasi kurva parabola dan batas-batas sumbu 

x, x = 0 dan x= 3 yang disyaratkan dalam soalluas daerah bidang datar. 

b) Merencakan penyelesaian 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menyebutkan dan 

menuliskan rencana yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Kemampuan subjek tinggi baik dalam menggunakan strategi atau cara 

yang benar dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar meliputi 

menentukan teknik menggambar parabola, menggambar kurva parabola 

dan batas-batas yang disyaratkan pada soal dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar daerah yang di 

arsir, menentukan rencana penyelesian soal. Kemampuan subjek tinggi 

sangat baik dalam mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar. 

2. Kemampuan Subjek Tinggi (ST) dalam menyelesaikan soalluas daerah 
bidang datar nomor 2 

c. Analisis Data 

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan pemahaman kajian objek matematika (KPOM) yang meliputi 

fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill). Data yang dianalisis adalah data 

valid yang ditunjukkan pada Bab IV. l.b Tabel 4.7, Tabel 4.8, Tabel 4.9, 
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dan Tabel4.10. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian 

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap 

bagian dijelaskan sebagai berikut: 

a) Fakta 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel4.7, menunjukkan 

bahwa, Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

mengidentiftkasi kurva parabola y = 4 - x! dan kurva garis lurus y = 3x, 

mengetahui ciri kurva parabola dan kurva garis lurus, dan sebagai batas

batas garis x = 0 dan x = 2 yang disyaratkan pada soal luas daerah bidang 

datar (ST2-langkah-02, STJ-004, STJ-005, STJ-006). Kemampuan subjek 

tinggi baik memahami dalam menuliskan rumus yang akan digunakan 

misalnya L = J: f(x)dx dan J: f(x)dx=F(b)-F(a)dalam menyelesaikan 

soalluas daerah bidang datar dengan dua kurva (ST2-langkah-03, STJ-007). 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam mengenal dan menuliskan 

simbol dan notasi pada rumus integral serta dapat membedakan antara luas 

daerah pertama dan luas daerah kedua yaitu L1 = J: y1 - y 2 dx dan L2 = 

J: y 2 - y 1 dx hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi memahami simbol 

dari luas daerah pertama sama dengan intergal a = 0 sebagai batas bawah 

menuju b= 1 sebagai batas atas dengan Yt- Y2 karena kurva parabola berada 

di atas daerah arsiran sedangkan kurva linear berada dibawah daerah arsiran 

sedangkan dx sebagai keterangan integral. Luas daerah kedua sama dengan 

intergal a = 1 sebagai batas bawah menuju b =2 sebagai batas atas dengan 

y2 _ y1 karena kurva linear berada di atas daerah arsiran sedangkan kuva 

42638



362 

parabola berada di bawah daerah arsiran sedangkan dx sebagai keterangan 

integral (ST2-langkah-07, ST1-025, ST1-026). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soalluas daerah bidang 

datar dengan dua kurva yang dikaitkan dengan indikator kemampuan 

pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel4.8, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menyajikan 

konsep ke bentuk grafik parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x dengan 

menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat untuk selanjutnya 

digambar kurva parabola dan garis lurus (ST2-langkah-04, ST2-langkah-05, 

STJ-009, STJ-010, ST1-0ll, STJ-012, STJ-013, ST1-017). Kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami syarat grafik parabola y = 4 - x2 

dimana a = 1 > 0 membuka ke atas dari bentuk umum y = ax2 + bx + c dan 

syarat grafik garis lurus y = 3x dari bentuk umumy = mx + c dengan m = 3 

berarti arah garis ke kanan melalui titik (0, 0) (ST2-langkah-04, ST1-013, 

STJ-014, STJ-015, ST1-018). Kemampuan subjek tinggi baik memahami 

dalam menyatakan ulang konsep integral yaitu L1 = J: y 1 - y 2 dx dan L2 = 

J: y 2 - y 1 dx hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi memahami luas 

daerah bidang datar oleh dua kurva (ST2-langkah-07, ST1-025,ST1-026). 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami konsep rumus jumlah luas 
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daerah arsiran L = Lt + L2 dimana Lt = 13 
satuan luas dan L2 = .!2 satuan 

6 6 

luas (ST2-langkah-08, STJ-061). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soalluas daerah bidang 

datar dengan dua kurva yang dikaitkan dengan indikator kemampuan 

pemahaman konsep. 

c) Prinsip 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel 4.9, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menggambar dua kurva dan mampu memahami dalam menentukan letak 

dua daerah arsiran (ST2-langkah-05, STJ-017, ST1-019, ST1-020). 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral yaitu L 

b I 1 f(x)dx=F(b)- F(a) misalnyaL1= J 4- x 2
- (3x)d't" = 

0 

[ ]
I [ ] 

13 32 13 3 2 13 3 2 
4x--x --x = 4(1)--(1) --(1) - (0)--(0) --(0) 

3 2 0 3 2 3 2 
(S21-langkah-

08, ST1-036, STI-037, ST1-038). Kemampuan subjek tinggi sangat baik 

memahami sifat integral bentuk pangkat misalnya 

dengan menggunakan rum us 

Jaxndx = - 1
-xn+l +C (ST2-langkah-08, STI-033, STI-034), dan 

n+1 

kemampuan subj ek tinggi sang at baik memahami dalam menggunakan dua 
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kurva yang saling berpotongan dengan rumus YI = Y2 dimana Yt = 4- x2 

dan Y2 = 3x (ST2-langkah-05, ST1-028, ST1-029, STl-030, ST1-031, ST1-

032). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soal i-lillS daerah bidang 

datar dengan dua kurva yang dikaitkan dengan indikator kemampuan 

pemahaman prinsip. 

d) Operasi (Skill) 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel 4.10, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami 

dalam menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan 

. 12 3 8 1 
misalnya---+----8+4 (ST2-langkah-08, STJ-039, STJ-040, STJ-

2 2 3 3 

041, STJ-042, STJ-043, ST1-044, ST1-045, ST1-050, ST1-051, ST1-052, 

STJ-053, ST1-054, ST1-055, STJ-056, ST1-057, ST1-058, ST1-059, STJ-

060). Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam menentukan 

hasil akhir misalnya Luas total = L1 + L2 = _!i+!.I_= 
30 

=5 satuan luas 
6 6 6 

(ST2 -/angkah-08 ST 1-061). 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami soalluas daerah bidang 

datar dengan dua kurva yang dikaitkan dengan indikator kemampuan 

pemahaman skill. 

Sesuai dengan analisis data terhadap kemampuan pemahaman objek 

kajian matematika (KPOM) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 
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mengetahui kinerja subjek tinggi dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan dua kurva pada Tabe14.40 sebagai berikut: 

Tabel 4.40 Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika (KPOM). 

No Indikator 

1. fakta (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengidentifikasi kurva dan 

syarat -syarat pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengenal simbol dan notas· 

padarumus. 

~. IK.onsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep yang telah dipelajari. 
• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi 

ke bentuk grafik pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengembangkan syara 

suatu konsep. 
~. IPrinsip (bobot 1) 

• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan d · 
syaratkan berupa letak daerah arsiran. 

• Mampu memahami dalam menggunakan teorema dan 
sifat dalam soal. 

~. pperasi (Skill) (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitung 

dan operasi pecahan. 
• Mampu memahami dalam menentukan hasil akhir. 

Jumlah skor 57 

Skor maksimum 

Nilai 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk Fakta = (4 X 1) + (3 X 1) + (4 X 1) = 11 

Skor untuk konsep = (3 x 2) + (4 x 2) + (4 x 2) = 22 

60 

95 

Skala 
1 2 3 4 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
~ 

" 
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Skor untuk prinsip = (4 x 1) + (4 x 1) = 8 

Skor untuk skill= (4 x 2) + (4 x 2) = 16 

Skor total = 11 + 22 + 8 + 16 = 57 

Skor maksimum = 12 + 24 + 8 + 16 = 60 

366 

Nilai subjek tinggijika dikonvensikan ke skala 0- 100 adalah 57/60 x 100 = 9". _ 

Berdasarkan Bah III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 95 

pada indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika berada 

pada kriteria sangat baik. 

Pada bagian berikut, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar oleh dua kurva dengan menggunakan integral pada tiap bagian 

indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) yang meliputi 9 langkah. 

Data yang dianalisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 1. b 

Tabel 4.11. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian 

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap 

langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar dengan dua kurva dijelaskan sebagai berikut: 

Langkah ke-1 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal 

menyelesaikan luas daerah bidang datar dengan dua kurva (ST2-langkah-01, 

STJ-002, STJ-003) 
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Langkah ke-2 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - x2 dan kurva garis lurus y = 3x, ciri 

kurva parabola dan ciri kurva garis lurus dengan syarat x ~ 0 dan x = 2 pada 

soalluas daerah bidang datar (ST2-langkah-02, ST1-004, ST1-005, ST1-006) 

Langkah ke-3 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan diketjakan dalam menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, menggunakan konsep integral L = 

J: y 1 - y 2 dx dan I: f(x)dx = F(b) = F(a) serta menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung (ST2-langkah-03, ST1-007) 

Langkah ke-4 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menentukan 

teknik menggambar grafik y = 4 - x2 dengan menentukan titik pada kurva di 

sumbu koordinat dan syarat sebuah kuva parabola dan grafik y = 3x dengan 

syarat sebuah garis lurus (ST2-langkah-04, ST1-009, ST1-010, ST1-011, 

ST1-012, ST1-013, ST1-014, ST1-015, ST1-018). 

Langkah ke-5 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menggambar 

dua kurva dan letak daerah arsiran (ST2-langkah-05, ST 1-0 17) 

Langkah ke-6 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menentukan 

batas-batas integral berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama batas

batasnya x = 0 dan x = 1 dan luas daerah kedua batas-batas x = 1 dan x = 2 

(ST2-langkah-06, STJ-023) 

Langkah ke-7 : Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu L1 = J: y 1 - y 2 dx dan L2 = I: y 2 - y 1 dx 
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(ST2-langkah-07, ST1-025) 

Langkah ke-8 : Kernampuan subjek tinggi sangat baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan dalarn rnenyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan dua kurva (ST2-langkah-08, ST1-033, ST1-046, ST1-

061) 

Langkah ke-9 : Kernampuan subjek tinggi sangat baik dalam rnerneriksa 

kern bali jawabannya (ST 1-langkah-09, ST 1-062, ST 1-063) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas rnaka disirnpulkan bahwa 

kernampuan subjek tinggi sangat baik dalam rnelakukan langkah-langkah 

penyelesaian dengan tepat dalam rnenyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar dengan dua kurva yang dikaitkan dengan indikator kernampuan 

sisternatis prosedural (KSP). 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kernampuan sisternatis 

prosedural (KSP) di atas rnaka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

rnengetahui kinerja subjek tinggi dalam rnenyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan dua kurva pada Tabel 4.41 sebagai berikut: 

Tabel 4.41 Rubrik analitik indikator Kernampuan sisternatis prosedural 
(KSP) 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
Mampu melakukan langkah-langkah penyelesaian yang 
epat dalam menyelesaikan soal, rneliputi: 
• Mampu rnenemukan dengan tepat apa yang diketahu' -..J 

dan apa yang di tanyakan.(bobot 1) 
• Mampu rnengidentifikasi kurva dan syarat -syarat dalam -..J 

soal. (bobot 1) 
• Marnpu rnenyebutkan konsep, sifat- sifat, prinsip-
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prinsip yang terkait dengan soal. (bobot 1) 
• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. 

(OObot 2) 
Mampu menggambar kurva dan letak: daerah arsiran. 
(bobot 2) 

• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan 
gambar. (bobot 1) 

• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. 
(bobot 1) 

• Mampu mengerjak:an proses penyelesaian dengan 
tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikar 
soal. (bobot 2) 

• Mampu memeriksa kern bali jawabannya. (bobot 1) 

Jumlah skor 47 

Skor mak:simum 48 

Nilai 98 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Langkah ke-1 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-2: (4 x 1) = 4 

Langkah ke-3 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-4 : ( 4 x 2) = 8 

Langkah ke-5: (4 x 2) = 8 

Langkah ke-6 : (3 x 1) = 3 

Langkah ke-7: (4 x 1) = 4 

Langkah ke-8 : ( 4 x 2) = 8 

Langkah ke-9: (4 x 1) = 4 

Skor total = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 3 + 4 + 8 + 4 = 4 7 

Skor mak:simum = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = 48 
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Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0- 100 adalah 47/48 x 100 = 

97,916667 dibulatkan menjadi 98. 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 98 

42638



370 

pada indik:ator kemampuan sitematis prosedural berada pada kriteria sangat 

baik. 

Pada bagian selanjutnya, ak:an dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar oleh dua kurva dengan menggunak:an integral pada tiap 

tahapan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). 

Data yang di analisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 1. b 

Tabel 4.12. Hasil analisis 1m bermuara pada kesimpulan penelitian 

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap 

tahapan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel 4.12, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

menemukan dengan tepat apa yang diketahui yaitu y = 4- x2 dan y = 3x, 

syarat x = 0 dan x = 2 dan yang di tanyak:an luas daerah yang di arsir 

(ST2-langkah-Ol, STJ-002, STJ-003) dan Kemampuan subjek tinggi 

sangat baik dalam mengidentifikasi y = 4 - x2 sebagai kurva parabola 

dengan menyebutkan ciri parabola yaitu variabel x berpangkat dua dan y 

= 3x sebagai kurva garis lurus dengan menyebutkan ciri garis lurus 

variabel x berpangkat satu dan disyaratkan x = 0 dan x = 2 sebagai 

batas-batas pada soal (ST2-langkah-02, STJ-004, STJ-005, STJ-006) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas mak:a disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memahami soalluas daerah 

42638



371 

bidang datar dikaitkan dengan indikator kemampuan keterampilan proses 

pemecahan. 

b) Merencanakan penyelesaikan 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel 4.12, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menggunakan 

h . 

konsep integral L = 1 y1 - y 2 dx dan teorema dasar integral 

J: f(x)dx = F(b) = F(a) serta menyelesaikan soal dengan operasi hitung 

(ST2-/angkah-03, ST 1-007) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam merencanakan penyelesaian 

soal luas daerah bidang datar dikaitkan dengan indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel 4.12, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi baik dalam 

menggunakan strategi atau cara yang benar dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh dua kurva yaitu cara yang 

benar dalam menentukan teknik menggambar grafik parabola y = 4 - x2 

dengan menentukan titik potong pada kurva di sumbu koordinat dan 

grafik garis lurus y = 3x dengan arah garis ke kanan karena m = 3 yang 
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melalui titik asal (ST2-langkah-04, ST1-009, ST1-010, ST1-011, ST1-

012, ST1-013, ST1-014, STl-015, ST1-018), cara yang benar dalam 

menggambar dua kurva dan letak daerah arsiran yang menghasilkan dua 

daerah· arsiran (ST2-langkah-05, ST1-017), cara yang benar dalam 

menentukan batas-batas integral berda8arkan gambar yaitu luas daerah 

pertama batas-batas x = 0 dan x = 1 luas daerah kedua batas-batas x = 1 

dan x = 2 (ST2-langkah-06, ST1-023), dan cara yang benar dalam 

menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = J: y1 - y 2 dx dan L2 = 

J: y 2 - y1 dx (ST2-/angkah-07, STJ-025). Kemampuan s11bjek tinggi 

sangat baik dalani mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan 

bentuk pangkat dan bentuk pecahan (ST2-/angkah-08, ST1-033, STJ-

034, ST1-035, ST1-036, ST1-037, ST1-038, STI-039, ST1-040, STJ-041, 

ST1-042, STJ-043, ST1-044, ST1-045, STJ-046, STJ-047, STJ-048, STJ-

049, STJ-050, STJ-051, ST1-052, STJ-053, STJ-054, STJ-055, ST1-056, 

STJ-057, STJ-058, STl-059, STJ-060, STJ-061). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam melakukan rencana 

penyelesaian soal luas daerah bidang datar dengan dua kurva yang 

dikaitkan dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan. 

d) Verifikasi 

Berdasarkan data yang valid pada bagian l.b Tabel 4.12, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya (ST2-/angkah-09, ST1-062, ST1-063). 
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Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan (KTPP) di atas maka dapat dibuat rubrik 

analitik untuk mengetahui kinerja subjek tinggi dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar pada Tabel4.42 sebagai berikut: 

Tabel 4.42 Rubrik analitik indikator Kemampuan keterampilan proses 
pemecahan (KTPP) . 

!No Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
1. Memahami soal (bobot 1) 

• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu· " dan apa yang di tanyakan. 
• Mampu mengidentifikasi jenis kurva dan disyaratkan " dalam soal. 

~. Merencanakan penyelesaian (bobot 1) 
• Mampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat " dan prinsip yang terkait dengan soal. 

~. Melakukan rencana penyelesaian (bobot 2) 
• Mampu menggunakan strategi atau cara yang benar " dalam menyelesaikan soal. 
• Mampu mengerjakan dengan tepat operas " perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

~. Verifikasi (bobot 1) " • Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

Jumlahskor 30 

Skor maksimum 32 

Nilai 94 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk memahami soal = (4 x 1) + (4 x 1) = 8 

Skor untuk merencanakan penyelesaian = ( 4 x 1) = 4 

Skor untuk melakukan rencana penyelesaian = (3 x 2) + ( 4 x 2) = 14 

Skor untuk Verifikasi = ( 4 x 1) = 4 
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Skor total = 8+ 4 + 14 + 4 = 30 

Skor maksimum = 8 + 4 + 16 + 4 = 32 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 30/32 x 100 = 

93,75 dibulatkan menjadi 94. 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 94 

pada indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan berada pada 

kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil rubrik analitik pada indikator 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika dengan nilai 95, 

kemampuan sistematis prosedural dengan nilai 98, dan kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dengan nilai 94 di kombinasikan dengan 

cara menghitung rata-rata dari ketiga indikator tersebut. 

x = 95 + 98 + 94 = 287 = 95,66667 dibulatkan menjadi 96. 
3 3 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.9 maka kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal nomor 2 dengan nilai 96 dari ketiga indikator tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa · kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan 

menggunakan integral adalah sangat memuaskan. 

d. Kesimpulan deskripsi kemampuan Subjek Tinggi (ST) dalam 
menyelesaikan soalluas daerah bidang datar nomor 2 

Berdasarkan analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang 

datar oleh dua kurva dengan indikator kemampuan pemahaman kajian 

objek matematika (KPOM) yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan 

operasi (Skill), dapat disimpulkan bahwa: 
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a) Fakta 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memahami apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada soalluas daerah bidang datar oleh 

dua kurva dan memahami simbol dan notasi pada rumus integral yang 

merupakan kemampuan pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Kemampuan subjek tinggi baik memahami dalam menyatakan 

ulang secara verbal konsep integral yang telah dipelajari, kemampuan 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menyajikan konsep 

fungsi parabola ke bentuk grafik pada soalluas daerah bidang 

datar oleh dua kurva. Dan kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

memahami dalam mengembangkan syarat suatu grafik parabola dan 

grafik garis lurus. 

c) Prinsip 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik memahami dalam 

menggambar dua kurva parabola dan di syaratkan berupa letak daerah 

arsiran dan memahami dalam menggunakan teorema dan sifat dalam 

soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. 

d) Operasi (Skill) 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam memahami 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan. Dan 

memahami dalam menentukan hasil akhir. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh 

dua kurva dengan indikator kemampuan sistematis prosedural yang 

42638



376 

meliputi 9 langkah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan subjek tinggi 

sangat baik dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat 

secara sistematis dan prosedur yang benar dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar oleh dua kurva dengan menggunakan integral meliputi: 

Sangat baik dalam menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa 

yang di tanyakan pada soal menyelesaikan luas daerah bidang datar dengan 

dua kurva, sangat baik dalam mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - x2 

dan kurva garis lurus y = 3x, ciri kurva parabola dan ciri kurva garis lurus 

dengan syarat x = 0 dan x = 2 pada soal luas daerah bidang datar, sangat 

baik dalam menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar 

kurya dan daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, menggunakan 

konsep integral L = J: y1 - y 2 dx dan J: f(x)dx = F(b) = F(a) serta 

menyelesaikan soal dengan operasi hitung, sangat baik dalam menentukan 

teknik menggambar grafik y = 4 - x2 dengan menentukan titik pada kurva di 

sumbu koordinat dan syarat sebuah kuva parabola dan grafik y = 3x dengan 

syarat sebuah garis lurus, sangat baik dalam menggambar dua kurva dan 

letak daerah arsiran, baik dalam menentukan batas-batas integral 

berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama batas-batasnya x = 0 dan x = 

1 dan luas daerah kedua batas-batas x = 1 dan x = 2, sangat baik dalam 

menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu Lt = J: y 1 - y 2 dx dan L2 = 

J: y 2 - y 1 dx, sangat baik dalam mengerjakan dengan tepat operas1 

perhitungan dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan dua 

kurva, dan sangat baik dalam memeriksa kern bali jawabannya. 
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Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Memahami soal 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar oleh dua kurva dan mengidentifikasi kurva parabola dan dan 

kurva garis lurus dengan batas-batas x = 0 dan x= 2 yang disyaratkan 

dalam soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. 

b) Merencakan penyelesaian 

Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam menyebutkan dan 

menuliskan rencana yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar oleh dua kurva. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Kemampuan subjek tinggi baik dalam menggunakan strategi atau cara 

yang benar dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua 

kurva meliputi menentukan teknik menggambar parabola dan garis 

lurus, menggambar kurva parabola dan garis lurus serta batas-batas 

yang disyaratkan pada soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dan 

daerah arsiran, menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar 

dua kurva dengan daerah yang di arsir, menentukan rencana 

penyelesian soal. Kemampuan subjek tinggi sangat baik dalam 

mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan 

soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. 
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3. Kemampuan Subjek Sedang (SS) dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar nomor 1 

e. Analisis Data 

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan pemahaman kajian objek matematika (KPOM) yang meliputi 

fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill). Data yang dianalisis adalah data 

valid yang ditunjukkan pada Bab IV. 2.a Tabel 4.13, Tabel 4.14, Tabel 

4.15, dan Tabel 4.16. Hasil analisis m1 bermuara pada kesimpulan 

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data 

untuk tiap bagian dijelaskan sebagai berikut: 

a) Fakta 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.13, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik memahami 

dalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar (SSJ-langlwh-01, SSJ-003, SSJ-004), kemampuan subjek 

sedang baik memahami dalam mengidentifikasi kurva parabola y = x2 
- 2x 

dan menyebutkan ciri parabola yaitu dimulai dengan x2 batas-batas sumbu 

x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang disyaratkan pada soal (SSJ-langlwh-02, 

SSJ-006, SSJ-007, SSJ-008). Kemampuan subjek sedang cukup baik 

memahami rumus yang akan digunakan (SSJ-langlwh-03, SSJ-009). Dan 

kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

simbol dan notasi rumus integral bentuk pangkat misalnya 
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f3 
2 1 3 2 ]
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2 

x -2xdx=3x -x 
2 

tidak memahami dalam menuliskan simbol dan 

notasi rumus integral bentuk pangkat Jaxn dx=~xn+l + C (SS1-
n+I 

/angkah-07, SS1-langkah-08, SS1-028, SS1-029) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek tinggi sangat baik memahami dalam menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan, baik dalam mengidentifikasi kurva parabola tetapi cukup baik 

dalam memahami fakta dengan menuliskan simbol dan notasi rumus 

integral karena subjek sedang tersebut lupa akan rumus integral dan kurang 

mampu menjelaskan simbol dan notasi pada rumus integral. 

b) Konsep 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.14, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang baik memahami dalam 

menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola y = x2 
- 2x dengan cara 

pemfaktoran hanya tidak dapat menentukan titik pada kurva di sumbu 

koordinat (SS1-langkah-04, SS1-langkah-05, SS1-010, SS1-0JJ, SS1-016, 

SS1-017). Kemampuan subjek sedang baik memahami syarat grafik 

parabola y = x2 
- 2x membuka ke atas tetapi tidak dapat menuliskan 

konsep dari bentuk umum y = ax2 + bx + c, subjek sedang salah dalam 

menuliskan ax2 subjek sedang hanya menuliskan ax membuka ke atas (SSJ-

langkah-04,SS1-013, SS1-014, SS1-015). Kemampuan subjek sedang cukup 

baik memahami dalam menuliskan ulang konsep integral yaitu 

L=- J: f(x)+ J: f(x) dan tidak menjelaskan ulang secara verbal konsep 
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integral melalui wawancara tetapi mampu memahami dalam menggunakan 

konsep integral misalnya L=- J: x2 -2xdx+ J: x2 -2x dx (SSJ~langkah-

07, SSJ-020, SS1-021, 881-022, 881-023). kemampuan subjek sedang cukup 

baik memahami dalam menggunakan konsep runms jumlah luas daerah 

arsiran tetapi tidak dapat menuliskan L = Lt + L2 (SSJ-langkah-07, SS1-

018, SSJ-019, SS1-020). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik 

parabola, dikaitkan dengan indikator kemampuan pemahaman konsep, dan 

cukup baik dalam menjelaskan ulang secara verbal konsep integral, tidak 

dapat menuliskan L = Lt + L2. 

c) Prinsip 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.15, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik memahami 

dalam menggambar kurva dan di syaratkan berupa letak daerah arsiran (SSJ-

langkah-05, SS1-017). Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami 

dalam menuliskan teorema dasar integral yaitu L = 

J: f(x)dx-=F(b)-F(a)tetapi mampu memahami dalam menggunakan 

2 3 

teorema dasar integral misalnya L -Jx2 -2x dx+ Jx2 -2xdx= 
0 2 

1 3 2 1 3 2 

[ ]
2 [ ]3 

- 3x -x a+ 3x -x 2 

42638



381 

( 
1 3 2 1 3 2) ( 1 3 2 1 3 2) - (-(2) -2 )-(-(0) -(0) + (-(3) -3 )-(-(2) -2 (SSJ-langkah-07 SSJ-
3 3 3 3 ' 

langkah-08, SSJ-025, SSJ-026, SSJ-027,SS1-032, SSJ-033). Kemampuan 

subjek sedang cukup baik memahami dalam menggunakan sifat integral 

bentuk pangkat misalnya 

2 3 [ ]2 [ ]3 2 2 13 2 13 2 L=-J x -2x dx+ J x -2xdx=- -x -x + -x -x 
0 2 3 0 3 2 

tetapi tidak memahami dalam menjelaskan rumus integral bentuk pangkat 

melalui wawancara (SSJ-langkah-08, SSJ-028, SSJ-029). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek sedang cukup baik dalam pemahaman prinsip dengan 

memahami teorema dasar integral dan integral bentuk pangkat. 

d) Operasi (Skill) 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.16, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik memahami 

dalam menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan 

. 8 12 27 27 8 12 16 24 8 
m1salnya --+-+-----+-=--+-=- (SSJ-langkah-08 SSJ-

3 3 3 3 3 3 3 3 3 ' 

034, SSJ-035, SSJ-036, SSJ-037, SSJ-038, SSJ-039, SSJ-040). kemampuan 

subjek sedang cukup baik memahami dalam menentukan hasil akhir 

misalnya -
16 + 24 = ~ karena tidak mengubah pecahan biasa ke pecahan 
3 3 3 

campuran misalnya ~ = 2~ satuan luas (SSJ-langkah-08, SSJ-041) 
3 3 
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Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek sedang baik dalam pemahaman skill. 

Sesuai dengan analisis data terhadap kemampuan pemahaman objek 

kajian matematika (KPOM) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinerja subjek sedang dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar pada Tabel4.43 sebagai berikut: 

Tabel 4.43 Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika (KPOM). 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
IFakta (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahu · ...J 

dan ditanyakan pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengidentifikasi kurva dan ...J 

syarat-syarat pada soal. 
...J • Mampu memahami dalam mengenal simbol dan notas · 

padarumus. 

fK.onsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara ...J 

verbal konsep yang telah dipelajari. 
• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi ...J 

ke bentuk g r a fi k pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengembangkan syara ...J 

suatu konsep. 
IPrinsip (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan d' ...J 

syaratkan berupa letak daerah arsiran. 
• Mampu memahami dalam menggunakan teorema dan ...J 

sifat dalam soal. 
~perasi (Skill) (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitung ...J 

dan operasi pecahan. 
• Mampu memahami dalam menentukan hasil akhir. ...J 

Jumlah skor 43 

Skor maksimum 60 
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Nilai 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk Fakta = (4 xI)+ (3 xI)+ (2 xI)= 9 

Skor untuk konsep = (2 x 2) + (3 x 2) + (3 x 2) = I6 

Skor untuk prinsip = (4 xI)+ (2 xI)= 6 

Skor untuk skill= (4 x 2) + (2 x 2) = 12 

Skortotal=9+ 16+6+ I2= 43 

Skor rriaksimum = I2 + 24 + 8 + I6 = 60 
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72 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 43/60 x 100 = 

7I,667 dibulatkan menjadi 72. 

Berdasarkan Bah III Tabel 3.7 maka kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan nilai 72 pada indikator 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika berada pada kriteria 

baik. 

Pada bagian berikut, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan sistematis prosedural (KSP) yang meliputi 9 langkah. Data 

yang dianalisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bab IV. 2.a Tabel 

4.17. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian sebagai 

wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap langkah

langkah menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dijelaskan sebagai 

berikut: 
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Langkah ke-1: Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SS1-langkah-01, 

SS1-003, SS1-004, SS1 .,005) 

Langkah ke-2 : Kemampuan subjek sedang baik dalam mengidentifikasi 

kurva parabola y = x2 
- 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada soal luas daerah bidang datar (SS1-langkah-

02, SS1-006, SS1-007, SS1-008) 

Langkah ke-3: Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan dikerjakan tetapi tidak mampu menuliskan rumus yang 

akan digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi hitung (SS1-langkah-

03, SS1-009) 

Langkah ke-4 : Kemampuan subjek sedang baik dalam menentukan teknik 

menggambar grafik y = x2 
- 2x tetapi kurang mampu menentukan titik pada 

kurva di sumbu koordinat. Mampu menentukan syarat sebuah kuva parabola 

tetapi kurang mampu menuliskan syarat a > 0 dari bentuk umum y = ax2 + 

bx + c (SSJ-langkah-04, SSJ-011, SSJ-012, SS1-013, SSJ-014, SSJ-015) 

Langkah ke-5 : Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menggambar 

kurva dan letak daerah arsiran, (SSJ-langkah-05, SSJ-017) 

Langkah ke-6 : Kemampuan subjek sedang baik dalam menentukan batas

batas integral pada sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama 

batas-batas x = 0 dan x = 2 luas daerah kedua batas-batas x = 2 dan x = 3, 

(SS1-langkah-06, SSJ-021) 
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Langkah ke-7 : Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu L1 = - J: f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx, 

(NCJ-/angkah-07, SSJ-022) 

Langkah ke-8: Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar (SSJ-/angkah-08, SSJ-031) 

Langkah ke-9 : Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam memeriksa 

kembalijawabannya, (SSJ-/angkah-09, SSJ-042) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek sedang baik pada indikator kemampuan sistematis 

prosedural (KSP). 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kineija subjek sedang (SS) dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar pada Tabel4.44 sebagai berikut: 

Tabel 3.44 Rubrik analitik indikator Kemampuan sistematis prosedural 
(KSP) 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
iMampu melakukan langkah-langkah penyelesaian yang 
epat dalam menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu· " dan apa yang di tanyakan.(bobot 1) 
• Mampu mengidentifikasi kurva dan syarat-syarat dalarn " soal. (bobot 1) 

• Mampu menyebutkan konsep, sifat- sifat, pnns1p " prinsip yang terkait dengan soal. (bobot 1) 
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• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. 
(bobot 2) 

• Mampu menggambar kurva dan letak daerah arsiran. 
(bobot 2) 

• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan · 
gam bar. (bobot I) 

• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. 
fbobot 1) 

• Mampu mengeijakan proses penyelesaian dengan 
tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikan 
soal. (bobot 2) 

• Mampu memeriksa kern bali jawabannya. (bobot 1) 

Jumlah skor 40 

Skor maksimum 48 

Nilai 83 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Langkah ke-1 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-2: (3 x 1) = 3 

Langkah ke-3 : (2 x 1) = 2 

Langkah ke-4 : (3 x 2) = 6 

Langkah ke-5 : (4 x 2) = 8 

Langkah ke-6 : (3 x 1) = 3 

Langkah ke-7: (2 x 1) = 2 

Langkah ke-8 : ( 4 x 2) = 8 

Langkah ke-9: (4 x 1) = 4 

Skor total = 4 + 3 + 2 + 6 + 8 + 3 + 2 + 8 + 4 = 40 

Skor maksimum = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = 48 
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..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

Nilai subjek sedang jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 40/48 x 100 = 

83,3333 dibulatkan menjadi 83. 

Berdasarkan Bah III Tabel 3.7 maka kinerja subjek tinggi dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 83 

pada indikator kemampuan sitematis prosedural berada pada kriteria sangat 

baik. 
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Pada bagian selanjutnya, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap tahapan 

indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). Data yang 

di analisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 2.a Tabel 

4.18. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian sebagai 

wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.18, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik dalam 

menemukan dengan tepat apa yang diketahui yaitu y = x2 
- 2x di batasi 

oleh garis x = 0 dan x = 3 dan yang di tanyakan luas daerah yang diarsir 

pada soal luas daerah bidang datar (SSJ-langkah-01, SSJ-003, SSJ-004, 

SSJ-005). Kemampuan subjek sedang baik mengidentifikasi y = x2 
- 2x 

sebagai kurva parabola dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada soal luas daerah bidang datar (SSJ

langkah-02, SSJ-006, SSJ-007, SSJ-008). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek sedang baik memahami soalluas daerah bidang datar 

dikaitkan dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan. 
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b) Merencanakan penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.18, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva 

dan daerah arsi1an, menentukan batas-batas integral, menyelesaikan soal 

dengan operasi hitung, tetapi tidak menuliskan rumus integral yang akan 

digunakan (SSJ-langkah-03, SSJ-009) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek sedang cukup baik terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dalam merencanakan apa yang akan 

dikerjakan tetapi tidak dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan. 

c) Merencanakan penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.18, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang baik dalam 

menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar yaitu menentukan teknik menggambar grafik y = x2 
- 2x tetapi 

tidak menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat hanya mampu 

memfaktorkan. Subjek sedang baik dalam menentukan syarat sebuah 

kuva parabola tetapi tidak menuliskan syarat a > 0 dari bentuk umum 

y = ax2 + bx + c (SS1-langkah-04, SS1-011, SS1-012, SS1-013, SS1-014, 

SSJ-015), cara yang benar dalam menggambar kurva dan letak daerah 

arsiran pertama di bawah sumbu x dan letak daerah arsiran kedua di atas 

sumbu x (SS1-langkah-05, SSJ-017), cara yang benar dalam menentukan 

batas-batas integral pada sumbu x berdasarkan gambar yaitu luas pertama 
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batas-batas x = 0 dan x = 2 luas kedua batas-batas x = 2 dan x = 3 (SSJ-

/angkah-06, SSJ-020, SSJ-021), cukup baik dalam menuliskan rencana 

penyelesaian soalluas daerah bidang datar yaitu L1 = - J: f(x)dx dan 

L2 = J: f(x)dx kar<'>n~ penulisan rumus L = - J: f(x)+ J: f(x) tidak 

tertulis dx sebagai keterangan integral (SSJ-/angkah-07, SSJ-022). Dan 

kemampuan subjek sedang baik dalam mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan bentuk pangkat dan bentuk pecahan misanya 

1 3 2 8 
-(2) -2 =-- 4 (SSJ-/angkah-08 SSJ-034 SSJ-035 SSJ-036 SSJ-
3 3 ' ' ' ' 

037, SSJ-038, SSJ-039, SSJ-040, SSJ-041) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek sedang baik terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dalam melakukan rencana penyelesaian 

soal. 

d) V erifikasi 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.a Tabel 4.18, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik subjek 

dalam memeriksa kembali jawabannya (SS2-langkah-09, SSJ-042) 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan (KTPP) di atas maka dapat dibuat rubrik 

analitik untuk mengetahui kinerja subjek sedang dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar pada Tabel4.45 sebagai berikut: 
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Tabel 4.45 Rubrik analitik indikator Kemampuan keterampilan proses 
pemecahan (KTPP) . 

No Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
1. ~ernaharnisoal(bobot 1) 

• ~ampu rnenemukan dengan tepat apa yang diketahui '-i 
dan apa yang di tanyakan. 

• ~ampu mengidentifikasi jenis kurva dan disyaratkan '-i 
dalam soal. 

2. Merencanakan penyelesaian (bobot 1) 
• Mampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat '-i 

dan prinsip yang terkait dengan soal. 

~· Melakukan rencana penyelesaian (bobot 2) 
• Mampu menggunakan strategi atau cara yang benar '-i 

dalam menyelesaikan soal. 
• Mampu mengerjakan dengan tepat 

. ...j operas 
perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

~. Verifikasi (bobot 1) ...j 
• Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

Jumlah skor 25 

Skor maksimum 32 

Nilai 78 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk memahami soal = ( 4 x 1) + (3 x 1) = 7 

Skor untuk merencanakan penyelesaian = (2 x 1) = 2 

Skor untuk melakukan rencana penyelesaian = (3 x 2) + (3 x 2) = 12 

Skor untuk Verifikasi = ( 4 x 1) = 4 

Skor total= 7 + 2 + 12 + 4 = 25 

Skor maksimum = 8 + 4 + 16 + 4 = 32 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 25/32 x 100 = 

78,125 di bulatkan menjadi 78. 
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Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 78 

pada indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan berada pada 

kriteria baik. Berdasarkan hasH rubrik analitik pada indikator kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika- dengan nilai 72, kemampuan 

sistematis prosedural dengan nilai 83, dan kemampuan keterampilan proses 

pemecahan dengan nilai 78 di kombinasikan dengan cara menghitung rata-

rata darsi ketiga indikator tersebut. x = 72 + 83 + 78 = 233 = 77 667 di 
3 3 ' 

bulatkan menjadi 78 

Berdasarkan Bab III Tabel 3. 9 maka kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal nomor 1 dengan nilai 77 dari ketiga indikator 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan 

menggunakan integral adalah memuaskan. 

f. Kesimpulan deskripsi kemampuan Subjek Sedang (SS) dalam 
menyelesaikan soalluas daerah bidang datar nomor 1 

Berdasarkan analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang 

datar dengan indikator kemampuan pemahaman kajian objek matematika 

(KPOM) yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill), dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Fakta 

Kemampuan subjek sedang sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada soal tetapi cukup baik 
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memahami simbol dan notasi pada runms integral yang merupakan 

kemampuan pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami menyatakan 

ulang secara verbal konsep integral yang telan dipelajari, subjek sedang 

mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi parabola ke 

bentuk grafik pada soalluas daerah bidang datar. Dan kemampuan 

subjek sedang baik memahami dalam mengembangkan syarat suatu 

grafik parabola. 

c) Prinsip 

Kemampuan subjek sedang sangat baik memahami dalam 

menggambar kurva parabola dan di syaratkan berupa letak daerah 

arsiran dan kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam 

menggunakan teorema dan sifat dalam soalluas daerah bidang datar. 

d) Operasi (Skill) 

Kemampuan subjek sedang sangat baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan. 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam menentukan 

hasil akhir. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan sistematis prosedural yang meliputi 9 

langkah, dapat disimpulkan bahwa subjek sedang mampu melakukan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral dengan terpenuhi langkah ke-1 yaitu sangat baik 
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dalam menemukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, langkah 

ke-2 yaitu baik dalam mengidentiftkasi kurva dan syaratnya, langkah ke-4 

yaitu baik dalam menentukan teknik menggambar graf:tk 6mgsi, langkah ke-

5 yaitu sangat baik dalam menggambar kurva dan letak daerah arsiran, 

langkah ke-6 yaitu baik dalam mennetukan batas-batas uii"geral berdasarkan 

gambar, langkah ke-8 sangat baik dalam mengerjakan proses penyelesaian 

operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, dan langkah ke-9 yaitu 

sangat baik dalam memriksa kembali jawabannya, tetapi tidak terpenuhi 

pada langkah ke-3 yaitu cukup baik dalam rencana rum us yang akan 

digunakan dan langkah ke-7 yaitu cukup baik dalam menuliskan rencana 

penyelesaian. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Memahami soal 

Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar dan baik dalam mengidentif:tkasi kurva parabola dan batas

batas sumbu x, x = 0 dan x= 3 yang disyaratkan dalam soalluas daerah 

bidang datar. 

b) Merencakan penyelesaian 

kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan dan 

menuliskan rencana yang akan diketjakan dalam menyelesaikan soal 
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luas daerah bidang datar tetapi tidak menuliskan rumus yahg akan 

digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

kemampuan subjek sedang baik dalam menggunakan strategi atau cara 

yang benar dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar ineliputi 

menentukan teknik menggambar parabola, menggambar kurva parabola 

dan batas-batas yang disyaratkan pada soal dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar daerah yang di 

arsir, tetapi masih cukup baik dalam menentukan rencana penyelesian 

soal. Kemampuan subjek sedang baik dalam mengerjakan dengan tepat 

operasi perhitungan dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar. 

4. Kemampuan Subjek Sedang (SS) dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar nomor 2 

g. Analisis Data 

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan pemahaman kajian objek matematika (KPOl\1) yang meliputi 

fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill). Data yang dianalisis adalah data 

valid yang ditunjukkan pada Bab IV. 2.b Tabel 4.19, Tabel 4.20, Tabel 

4.21, dan Tabel 4.22. Hasil analisis 1m bermuara pada kesimpulan 

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data 

untuk tiap bagian dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Fakta 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.19, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik memahami 

dalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar oleh dua kurva (SS2-langkah-01, SS1-002, SS1-Uu5). 

Kemampuan subjek sedang baik memahami dalam mengidentifikasi kurva 

parabola y = 4 - f dan kurva garis lurus y = 3x dan memahami batas-batas 

x = 0 dan x = 2 sebagai yang disyaratkan pada soal luas daerah bidang 

datar oleh dua kurva (SS2-langkah-02, SS1-004, SS1-005). Kemampuan 

subjek sedang cukup baik memahami dalam menuliskan rencana rumus 

yang akan digunakan (SS2-langkah-03, SS1-007). Kemampuan subjek 

sedang cukup baik memahami dalam mengenal dan menuliskan simbol dan 

notasi pada rumus integral yaitu L = l f(x)-r g(x) dan rumus yang 

dituliskan tidak lengkap seharusnya ada keterangan integral yaitu dx (SS2-

/angkah-07, SS1-016, SS1-017) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap kemampuan pemahaman fakta cukup baik 

memahami dalam mengidentifikasi dua kurva. 

b) Konsep 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.20, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang baik memahami dalam 

menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola y = 4 - x2 dengan cara 

pemfaktoran tetapi tidak dapat menentukan titik pada kurva di sumbu 
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koordinat dan baik memahami dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik 

garis lurus y = 3x (SS2-langkah-04, SS2-langkah-05, SS1-008, SS1-009, 

SS1-010, SS1-0ll, SS1-012). kemampuan subjek sedang cukup baik 

memahami syarat grafik parabola y = 4 - x2 tetapi tidak dapat memahami 

syarat graftk parabola dalam bentuk umum y = ax2 + bx + c (SS2-langkah-

04, SS1-013, SS1-014). Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami 

dalam menuliskan ulang secara verbal konsep integral kurva parabola dan 

kurva garis lurus yaitu L = J: f(x)- J: g(x) karena subjek sedang tidak 

menuliskan simbol dx (SS2-langkah-07, SS1-016, SS1-017, SS1-018). 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

cukup baik memahami konsep integralluas daerah dua kurva. 

c) Prinsip 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.21, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang cukup baik memahami 

dalam menggambar grafik parabola y = 4 - x2 dan garis lurus y = 3x dan 

tetapi kurang baik memahami dalam mengarsir daerah yang di batasi oleh 

dua kurva karena subjek sedang mengarsir pada batas sumbu x sehingga 

batas yang di dapatkan x = 0 dan x = 2 yang sebenamya luas daerah pertama 

batasnya x = 0 sampai x = 1 dan luas daerah kedua batasnya x = 1 dan x = 2 

(SS2-langkah-05, SSJ-011, SSJ-012). Kemampuan subjek sedang cukup 

baik memahami dalam menuliskan teorema dasar integral yaitu L = 

J: f ( x) dx = F (b) - F (a) tetapi dapat menggunakan teorema dasar integral 
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(SSJ-/angkah-08, SSJ-025 , SSJ-026), kemampuan subjek sedang baik 

Subjek sedang (SS) mampu memahami dalam menggunakan sifat integral 

2 [ 1 ]
2 

bentuk pangkat misalnya L = J 4- x 2 
= 4x--x3 karena tidak dapat 

0 3 0 

memahami dalam menuliskan rum us J axn dx = -
1
- xn+I + C (SS2-langkah

n+1 

08, SSJ-021, SSJ-022, SSJ-023, SSJ-024). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap indikator kemampuan pemahaman prinsip cukup 

baik memahami dalam menuliskan teorema dasar integral dan cukup baik 

memahami dalam menuliskan sifat integral bentuk pangkat. 

d) Operasi (Skill) 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.22, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik memahami 

dalam menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan 

. 8 12 24-8 
nusalnya8 ---- == ---6 (SS2-langkah-08, SSJ-027, SSJ-028). 

3 2 3 

Kemampuan subjek sedang kurang baik memahami dalam menjelaskan nilai 

hasil akhir bahwa luas daerahnya bernilai negatif yaitu 
2 

satuan luas 
3 

(SSJ-/angkah-08, SSJ-029, SSJ-030) 
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Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap indikator kemampuan pemahaman skill sangat baik 

tetapi basil ahkir yang diperoleh kurang baik. 

Sesuai dengan analisis data terhadap kemampuan pemahaman objek 

kajian matematika (KPOM) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kineija subjek sedang dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan dua kurva pada Tabel 4.46 sebagai berikut: 

Tabel4.46 Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika (KPOM). 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
IFakta (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahu· ~ 

dan ditartyakan pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengidentifikasi kurva dan ...J 

syarat -syarat pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengenal simbol dan notas· ...J 

padarumus. 
IKonsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara ...J 

verbal konsep yang telah dipelajari. 
• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi ~ 

ke bentuk g r a fi k pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengembangkan syara ...J 

suatu konsep. 
Prinsip (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan d} ~ 

syaratkan berupa letak daerah arsiran. 
• Mampu memahami dalam menggunakan teorema dan ~ 

sifat dalam soal. 
Operasi (Skill) (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitung ~ 

dan operasi pecahan. 
...J • Mamp_u memahami dalam menentukan hasil akhir. 

Jumlah skor 37 

Skor maksimum 60 
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Nilai 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk Fakta = (4 x 1) + (3 x 1) + (2 x 1) = 9 

Skor untuk konsep = (2 x 2) + (3 x 2) + (2 x 2) = 14 

Skor untuk prinsip = (2 x 1) + (2 x 1) = 4 

Skor untuk skill= (4 x 2) + (1 x 2) = 10 

Skortota1=9+ 14+4+ 10=37 

Skor maksimum = 12 + 24 + 8 + 16 = 60 
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62 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 37/60 x 100 = 

61,6667 dibulatkan 62. 

Berdasarkan Bah III Tabel 3. 7 maka kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 62 

pada indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika berada 

pada kriteria baik. 

Pada bagian berikut, akan dilak:ukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar oleh dua kurva dengan menggunakan integral pada tiap bagian 

indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) yang meliputi 9 langkah. 

Data yang dianalisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 2.b 

Tabel 4.23. Hasil analisis 1m bermuara pada kesimpulan penelitian 

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap 

langkah-langkah menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua 

kurva dijelaskan sebagai berikut: 
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Langkah ke-1 : Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SS2-langkah-Ol, 

SSJ-002, SSJ-003) 

Langkah ke-2 : Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - ~ dan kurva garis lurus y = 3x 

tetapi mampu memahami batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang 

disyaratkan pada soal (SS2-langkah-02, SSJ-004, SSJ-005) 

Langkah ke-3 : Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, dapat menuliskan kata "rumus" tetapi tidak 

menuliskan rumus yang akan digunakan, menyelesaikan soal dengan operasi 

hitung, (SS2-langkah-03, SSJ-007) 

Langkah ke-4 : Kemampuan subjek sedang baik dalam menentukan teknik 

menggambar grafik y = 4 - x2 melalui pemfaktoran, tetapi tidak dapat 

menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat. Mampu menentukan 

syarat sebuah kurva parabola tetapi kurang mampu menuliskan syarat a < 0 

dari bentuk umum y = ax2 + bx + c, baik dalam menentukan teknik 

menggambar garis lurus, (SS2-langkah-04, SSJ-008, SSJ-013, SSJ-014) 

Langkah ke-5: Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menggambar · 

kurva dan letak daerah arsiran dua kurva, (SS2-langkah-05, SSJ-011, SSJ-

012) 

Langkah ke-6 : Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menentukan 
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batas-batas integral yaitu x = 0 sampai x = 1 dan x = 1 sampai x = 2, (SS2-

langkah-06, SSJ-016, SS1-017, SS1-018) 

Langkah ke-7 : Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu L1 = J:y1 - Y~~ dan 4 = r y 2 - y1dx, 

(SS2-langkah-07, SS1-016) 

Langkah ke-8 : Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal tetapi jawaban 

yang diperoleh adalah salah seharusnya luas daerah yang diarsir pada soal 

nomor 2 adalah 5 satuan luas (SS2-langkah-08, SS1-019) 

Langkah ke-9 : Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya (SS2-langkah-09, SSJ-031, SS1-032) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang pada indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) 

kurang baik pada langkah ke-3 yaitu rumus yang akan digunakan, langkah 

ke-5 yaitu menggambar dua kurva dan letak arsiran, langkah ke-6 yaitu 

batas-batas integral berdasarkan gambar, langkah ke-7 yaitu rencana 

penyelesaian dan langkah ke-8 yaitu hasil akhir. 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinerja subjek sedang dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar oleh dua kurva pada Tabel4.47 sebagai berikut: 
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Tabel 4.47 Rubrik analitik indikator Kemampuan sistematis prosedural 
(KSP) 

!No lndikator 

1. !Mampu melakukan langkah-langkah penyelesaian yang 
epat dalam menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu_i 

dan apa yang di tanyakan.(bobot 1) 
• Mampu mengidentifikasi kurva dan syarat-syarat dalam 

soal. (bobot 1) 
• Mampu menyebutkan konsep, sifat- sifat, pnns1p 

prinsip yang terkait dengan soal. (bobot 1) 

• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. 
(bobot 2) 

• Mampu menggambar kurva dan letak daerah arsiran. 
(bobot 2) 

• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan 
gambar. (bobot 1) 

• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. 
(bobot 1) 

• Mampu mengerjakan proses penyelesaian dengan 
tepat dan operasi perhitungan dalam menye1esaikan 
soal. (bobot 1) 

• Mampu memeriksa kembali jawabannya. (bobot 1) 

Jumlah skor 24 

Skor maksimum 48 

Nilai 50 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Langkah ke-1 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-2: (2 x 1) = 2 

Langkah ke-3 : (2 x 1) = 2 

Langkah ke-4: (3 x 2) = 6 

Langkah ke-5 : (1 x 2) = 2 

Langkah ke-6: (1 x 1) = 1 

Langkah ke-7: (1 x 1) = 1 

Langkah ke-8 : (2 x 2) = 4 

Langkah ke-9 : (2 x 1) = 2 

Skor total = 4 + 2 + 2 + 6 + 2 + 1 + 1 + 4 + 2 = 24 

Skala 
1 2 3 4 

-v -

-v 

-v 

-v 

-v 

-v 

-v 

-v 

-v 
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Skor maksimum = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = 48 

Nilai subjek sedangjika dikonvenslkan ke skala 0- 100 adalah 24/48 x 100 =50 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 50 

pada indikator kemampuan sitematis prosedural berada pada kriteria cukup 

baik. 

Pada bagian selanjutnya, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap tahapan 

indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). Data yang 

di analisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bab IV. 2.b Tabel 

4.24. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian sebagai 

wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.24, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang sangat baik dalam 

menemukan dengan tepat apa yang diketahui yaitu y = 4 - x2 dan y = 3x 

garis x = 0 dan x = 2 dan yang di tanyakan luas daerah arsiran (SS2-

/angkah-Ol, SSI-002, SSJ-003). Kemampuan subjek sedang baik dalam 

mengidentifikasi kurva parabola y = 4 - :l dan kurva garis lurus y = 3x 

karena subjek sedang lupa akan ciri dari kedua kurva tersebut tetapi dapat 
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memahami batas-batas x = 0 dan x = 2 sebagai yang disyaratkan pada 

soal (SS2-langkah-02, SSJ-004, SSJ-005). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap indikator kemampuan keterampilan proses 

pemecahan baik memahami ciri dari kedua kurva tersebut. 

b) Merencanakan penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.24, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

menyebutkan rencana yang akan diketjakan yaitu menggambar kurva dan 

daerah arsiran, menentukan batas-batas integral, dapat menuliskan kata 

"rumus" tetapi tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, 

menyelesaikan soal dengan operasi hitung (SS2-langkah-03, SSI-007) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap indikator kemampuan keterampilan proses 

pemecahan kurang mampu menuliskan rumus yang akan digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.24, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang kurang baik dalam 

menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar dua kurva yaitu baik menentukan teknik menggambar grafik y = 4 -

x2 melalui pemfaktoran, tetapi kurang baik dalam menentukan titik pada 

kurva di sumbu koordinat. Baik dalam menentukan syarat sebuah kurva 

parabola tetapi kurang baik dalam menuliskan syarat a < 0 dari bentuk 
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umum y = ax2 + bx + c, baik dalarn menentukan teknik menggarnbar 

garis lurus y = 3x dengan cara membuat tabel (SS2-langkah-04, SSJ-008, 

SS1-0 13, SS1-0 14), kurang baik dalarn menggarnbar kurva dan letak 

daerah arsiran dua kurva (SS2-langkah-05, SS1-0ll, SS1-012), tidak 

benar dalarn menentukan batas-batas integral yaitu x = 0 dan x = 2 (SS1-

langkah-06, SS1-016, SS1-017, SS1-018), tidak dapat menuliskan rencana 

penyelesaian soal yaitu L1 = J; y1 - y 2dx dan L1 = f y 2 - y 1dx (SS2-

langkah-07, SS1-016). Kemarnpuan subjek sedang kurang baik dalarn 

mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan bentuk pangkat dan 

bentuk pecahan tetapi hasil yang diperoleh tidak benar yaitu -2/3 satuan 

luas yang seharusnya yang benar adalah 5 satuan luas (SS2-langkah-08) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek sedang terhadap indikator kemampuan keterarnpilan proses 

pemecahan kurang baik menuliskan rencana penyelesaian soal luas 

daerah bidang datar uleh dua kurva dan kurang baik melakukan stratcgi 

dalarn menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. 

d) Verifikasi 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 2.b Tabel 4.24, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek sedang cukup baik dalam 

memeriksa kembali jawabannya (SS2-langkah-09, SS1-031, SSJ-032) 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemarnpuan 

keterampilan proses pemecahan (KTPP) di atas maka dapat dibuat rubrik 
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analitik untuk mengetahui kinerja subjek sedang dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar pada Tabel4.48 sebagai berikut: 

Tabel 4.48 Rubrik analitik indikator Kemampuan keterampilan proses 
pemecahan (KTPP). 

No Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
1. ~emahamisoal(bobotl) 

• ~ampu menemukan dengan tepat apa yang diketahui " dan apa yang di tanyakan. 
• Mampu mengidentifikasi jenis kurva dan disyaratkat1 " dalam soal. 

~. ~erencanakan penyelesaian (bobot 1) 
• ~ampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat " dan prinsip yang terkait dengan soal. 

~. ~elakukan rencana penyelesaian (bobot 2) 
• ·~ampu menggunakan strategi atau cara yang benru " dalam menyelesaikan soal. 
• ~ampu mengerjakan dengan tepat operasi " perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

f4. Verifikasi (bobot 1) " • Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

Jumlah skor 15 

Skor maksimum 32 

Nilai 47 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk memahami soal = ( 4 x 1) + (3 x 1) = 7 

Skor untuk merencanakan penyelesaian = (2 x 1) = 2 

Skor untuk melakukan rencana penyelesaian = (1 x 2) + (1 x 2) = 4 

Skor untuk Verifikasi = (2 x 1) = 2 

Skor total = 7 + 2 + 4 + 2 = 15 

Skor maksimum = 8 + 4 + 16 + 4 = 32 
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Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 15/32 x 100 = 

46,875 di bulatkan menjadi 47. 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 4 7 

pada indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan berada pada 

kriteria cukup baik. Berdasarkan hasil rubrik analitik pada indikator 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika dengan nilai 62, 

kemampuan sistematis prosedural dengan nilai 50, dan kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dengan nilai 4 7 di kombinasikan dengan 

cara menghitung rata-rata darsi ketiga indikator tersebut. 

~ = 62+50+47 = 159 =53. 
3 3 

Berdasarkan Bab III Tabel3.9 maka kemampuan subjek sedang dalam 

menyelesaikan soal nomor 2 dengan nilai 53 dari ketiga indikator 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan 

menggunakan integral adalah kurang memuaskan. 

h. Kesimpulan deskripsi kemampuan Subjek Sedang (SS) dalam 
menyelesaikan soalluas daerah bidang datar nomor 2 

Berdasarkan analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang 

datar dengan indikator kemampuan pemahaman kajian objek matematika 

(KPOM) yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill), dapat 

disimpulkan bahwa: 
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a) Fakta 

Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam memahami apa 

yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal tetapi cukup baik 

memahami simbol dan notasi pada rumus integral dengan 

menggunakan dua kurva yang merupakan kemampuan pemahaman 

fakta. 

b) Konsep 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam 

menyatakan ulang secara verbal konsep integral yang telah dipelajari, 

subjek sedang baik memahami dalam menyajikan konsep fungsi 

parabola dan fungsi garis lurus ke bentuk grafik pada 

soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. Dan subjek sedang cukup 

baik memahami dalam mengembangkan syarat suatu grafik parabola. 

c) Prinsip 

Kemampuan subjek sedang cukup baik memahami dalam 

menggambar kurva parabola dan garis lurus dan menentukan syarat 

berupa letak daerah arsiran serta cukup baik memahami dalam 

menggunakan teorema dan sifat dalam soalluas daerah bidang datar. 

d) Operasi (Skill) 

Kemampuan subjek sedang sangat baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan tetapi 

kurang baik dalam menentukan hasil akhir. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan sistematis prosedural yang meliputi 9 
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langkah, dapat disimpulkan bahwa subjek sedang dalam melakukan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral yang terpenuhi langkah-1 yaitu sangat baik dalam 

menemukan dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

soal dan langkah ke-4 yaitu baik dalam menentukan teknik menggambar 

kurva, tetapi yang tidak terpenuhi langkah ke-2 yaitu cukup baik dalam 

mengidentiftkasi kurva dan syaratnya, langkah ke-3 yaitu cukup baik dalam 

merencanakan penyelesaian, langkah ke-5 yaitu kurang baik menggambar 

kurva dan letak daerah arsiran, langkah ke-6 yaitu kurang baik dalam 

menentukan batas-batas integral, langkah ke-7 yaitu kurang baik dalam 

menuliskan rencana penyelesaian, dan langkah ke-8 kurang baik dalam 

menentukan hasil akhir. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Memahami soal 

Kemampuan subjek sedang sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar oleh dua kurva dan subjek sedang baik dalam 

mengidentifikasi kurva parabola dan kurva garis lurus tetapi mampu 

memahami batas-batas x = 0 dan x= 2 yang disyaratkan dalam soalluas 

daerah bidang datar oleh dua kurva. 
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b) Merencakan penyelesaian 

Kemampuan subjek sedang cukup baik dalam menyebutkan dan 

menuliskan rencana yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar tetapi tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Kemampuan subjek sedang kurang baik dalam menggunakan strategi 

atau cara yang benar dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar oleh dua kurva dan mengerjakan dengan tepat operast 

perhitungan serta hasil akhir. 

5. Kemampuan Subjek Rendah (SR) dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar nomor 1 

i. Analisis Data 

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan pemahaman kajian objek matematika (KPOM) yang meliputi 

fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill). Data yang dianalisis adalah data 

valid yang ditunjukkan pada Bah IV. 3 .a Tabel 4.25, Tabel 4.26, Tabel 

4.27, dan Tabel 4.28. Hasil analisis m1 bermuara pada kesimpulan 

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data 

untuk tiap bagian dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Fakta 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.a Tabel 4.Z5, 

menunjukkan bahwa, kemampuan subjek rendah sangat baik memahami 

dalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soalluas daerah 

bidang datar (SRJ-langkah-01, SRJ-003, SRJ-004). Kemampuan subjek 

rendah baik memahami dalam mengidentiftkasi kurva parabola 

y = J! - 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai yang 

disyaratkan pada soal (SRJ-langkah-02, SRJ-005, SRJ-006, SRJ-007). 

Subjek rendah hanya menulis kata "rumus" saja tetapi tidak menuliskan 

rumus yang akan digunakan (SRJ-langkah-03, SRJ-008). Kemampuan 

subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan simbol dan 

notasi rum us integral bentuk pangkat misalnya 

dengan tidak menuliskan dx 

sebagai ketrengan integral dan kurang memahami bahwa ketika x2 
- 2x 

sudah dintegral dengan menggunakan rumus integral bentuk pangkat 

maka subjek rendah menuliskan kembali simbol integral berarti tidak 

memahami arti simbol dan notasi inetgral. (SRJ-langkah-07, SRJ-025, 

SRJ-026, SRJ-027, SRJ-028, SRJ-029). 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan subjek rendah baik memahami dalam menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan, mengidentifikasi kurva parabola tetapi kurang 

baik memahami fakta dengan menuliskan simbol dan notasi rumus 

integral. 
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b) Konsep 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.a Tabel 4.26, 

menunjukkan bahwa, kemampuan subjek rendah baik memahami dalam 

menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola y = x2
- 2x menentukan titik 

pada kurva di sumbu koordinat (SRI-langkah-04, SRI-langkah-05, SRI-

009, SRJ-010, SRJ-011, SRJ-012, SRJ-013). Kemampuan subjek rendah 

baik memahami syarat grafik parabola y = x2 
- 2x membuka ke atas (SRI-

langkah-04, SRI-014, SRI-015, SRI-016, SRI-017, SRI-018, SRI-019). 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

b b 

ulang konsep integral yaitu y= J y1 - y 2 dx = J x 2
- 2x, kemampuan 

a a 

subjek rendah kurang baik memahami rumus dalam menuliskan simbol dan 

b 

notasi rumusL= J y1 - y 2 dx sedangkan simbol rumus ini digunakan untuk 
a 

dua kurva sedangkan soal nomor 1 rumus yang digunakan seharusnya satu 

b 

kurva yaitu L = J y dx jadi subjek rendah tidak dapat membedakan kapan 
a 

b b 

digunakan rumus L= J y dx dan rumus L= J y1 - y 2 dx (SRJ-langkah-07, 
a a 

SRJ-024, SRJ-025, SRJ-036). Kemampuan subjek rendah kurang baik 

memahami dalam menggunakan konsep rumus jumlah luas daerah arsiran 

yaitu L = L1 + L2 hanya mampu memahami dalam menghitung luas daerah 

satu arsiran (SRJ-langkah-05, SRJ-langkah-08, SRI-020, SRJ-048, SRJ-49) 
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Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

kurang baik memahami konsep integral satu kurva dan duakurva. 

c) Prinsip 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.a Tabel 4.27, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

menggambar kurva dan letak daerah arsiran (SRJ-langkah-05, SRI-OJ 0). 

Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam memahami dalam 

3 

menggunakan teorema dasar integral misalnya L = J x 2 
- 2x dx = 

2 

(SRJ-langkah-

07,SRJ-langkah-08, SRJ-034, SRJ-035. SRJ-036, SRJ-037, SRJ-038). 

Kemampuan subjek rendah cukup baik dalarn menggunakan sifat integral 

bentuk pangkat misalnya 3 [1 ]3 

L = J x 2 
- 2x dx = - x 3 

- x 2 (SSJ-langkah-
2 3 2 

08, SRJ-030, SRl-031, SRJ-032, SRJ-033) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator kemampuan pemahaman prinsip adalah 

cukup baik memahami dalam menuliskan teorema dasar integral. 

d) Operasi (Skill) 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3 .a Tabel 4.28, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah cukup baik memahami 

dalam menggunakan operas1 hitung bentuk pecahan . misalnya 
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27 8 18 8 19 26 38-78 40 
-----+-= ---= =- (SRJ-langkah-08 SRJ-039 SRJ-
3 3 2 2 3 2 6 6 ' 

040, SRJ-041, SRJ-042, SRJ-043, SRJ-044, SRJ-045, SRJ-046, SRJ-047, 

SRJ-048). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

menentukan hasil akhir yaitu 
40 

yang seharusnya benar luas daerah kedua 
6 

adalah 
4 

satuan luas dan kurang baik memahami dalam mengubah pecahan 
3 

biasa ke pecahan campuran (SRJ-langkah-08, SRJ-049) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator kemampuan pemahaman skill adalah 

cukup baik memahami operasi perhitungan dan kurang baik pada hasil 

ahkir. 

Sesuai dengan analisis data terhadap kemampuan pemahaman objek 

kajian matematika (KPOM) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinetja subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar dengan sebuah kurva pada Tabel4.49 sebagai berikut: 

Tabel4.49 Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika (KPOM). 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
IFakta (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahui --./ 

dan ditanyakan pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengidentifikasi kurva dan --./ 

syarat-syarat pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengenal simbol dan notasi --./ 

padarumus. 
~onsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara --./ 

verbal konsep yang telah dipelajari. 

42638



• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi 
ke bentuk g r a fi k pada soal. 

• Mampu memahami dalam mengembangkan syarat 
suatu konsep. 

~- rPrinsip (bobot I) 
• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan di 

syaratkan berupa letak daerah arsiran. 
• Mamp~ ~emahami dalam menggunakan teorema dan 

sifat dalam soal. 

~- pPerasi (Skill) (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitunE 

dan operasi pecahan. 
• Mampu memahami dalam menentukan hasil akhir. 

Jumlah skor 

Skor maksimum 

Nilai 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk Fakta = ( 4 x I) + (3 x I) + (1 x I) = 8 

Skor untuk konsep = (1 x 2) + (3 x 2) + (3 x 2) = 14 

Skor untuk prinsip = (2 x 1) + (2 x 1) = 4 

Skor untuk skill= (2 x 2) -t (1 x 2) = 6 

Skor total= 8 + 14 + 4+ 6 = 32 

Skor maksimum = 12 + 24 + 8 + 16 = 60 

32 

60 

53 

415 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 32/60 x 100 = 

53,33334 dibulatkan 53. 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinelja subjek rendah dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 53 

pada indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika berada 

pada kriteria cukup baik. 
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Pada bagian berikut, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar oleh dua kurva dengan menggunakan integral pada tiap 

bagian indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) yang meliputi 9 

langkah. Data yang-dianalisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah 

IV. 3.a Tabel4.29. Hasil analisis tm bermuara pada kesimpulan 

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data 

untuk tiap langkah-langkah menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dijelaskan sebagai berikut: 

Langkah ke-1 : Kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan (SRJ-/angkah-01, 

SRJ-003, SRJ-004) 

Langkah ke-2 : Kemampuan subjek rendah baik dalam mengidentifikasi 

kurva parabola y = x2
- 2x dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada soal luas daerah hi dang datar (SR 1-langkah-

02, SRJ-005, SRJ-006, SRJ-007) 

Langkah ke-3 : Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, subjek sedang dapat menuliskan kata 

"rumus" dan tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, menyelesaikan 

soal dengan operasi hitung, (SRJ-/angkah-03, SRJ-008) 
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Langkah ke-4 : Kemampuan subjek rendah baik dalam menentukan teknik 

menggambar graftk y = x2
- 2x, (SR1-langkah-04, SR1-0ll, SR1-012, SR1-

013, SR1-014, SR1-015, SR1-016, SR1-017, SR1-018, SR1-019) 

Langkah ke-5: Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam menggambar 

kurva tetapi kurang mampu menentukan letak daerah arsiran (SR1-langkah-

05, SR1-0JO) 

Langkah ke-6 : Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menentukan 

batas-batas integral pada sumbu x, dimana x = 2 dan x = 3 (SR1-langkah-

06, SR1-023). 

Langkah ke-7 : Kemampuan subj ek rendah kurang baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu Lt = - J: f(x)dx dan L2 = J: f(x)dx 

(SR1-langkah-07, SR1-024, SR1-025) 

Langkah ke-8 : Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam 

mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal, 

(SR1-langkah-08, SR1-025) 

Langkah ke-9 : Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, seperti yang ditunjukkan pada jawaban subjek (SR1-

langkah-09, SR1-050, SRI-051). 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah pada indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) 

masih kurang pada langkah ke-3, langkah ke-5, langkah ke-6, langkah ke-7 

dan langkah ke-8. 
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Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinerja subjek rendah dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar pada Tabel4.50 sebagai berikut: 

Tabel 4.50 Rubrik analitik indikator Kemampuan sistematis prosequral 
(KSP) 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
IMampu melakukan 1angkah-1angkah penye1esaian yang 
epat dalam menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahui ~ 

dan apa yang di tanyakan.(bobot 1) 
• Mampu mengidentifikasi kurva dan syarat-syarat dalarn ~ 

soal. (bobot 1) 

• Mampu menyebutkan konsep, sifat- sifat, pnns1p 
prinsip yang terkait dengan soal. (bobot 1) ~ 

~ 
• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. 

(bobot 2) 
~ 

Mampu menggambar kurva dan letak daerah arsiran. 
(bobot 2) ~ 

• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan 
gam bar. (bobot 1) --/ 

• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. 
(bobot 1) ~ 

• Mampu mengerjakan proses penyelesaian dengan 
tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikan ~ 
soal. (bobot 2) 

• Mampu memeriksa kembali jawabannya. 
(bobot 1) 

Jumlah skor 25 

Skor maksimum 48 

Nilai 52 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 
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Langkah ke-1 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-2: (3 x 1) = 3 

Langkah ke-3 : (2 x 1) = 2 

Langkah ke-4 : (3 x 2) = 6 

Langkah ke-5 : (2 x 2) = 4 

Langkah ke-6 : (1 x 1) = 1 

Langkah ke-7: (1 x 1) = 1 

Langkah ke-8 : (1 x 2) = 2 

Langkah ke-9 : (2 x 1) = 2 

Skor total = 4 + 3 + 2 + 6 + 4 + 1 + 1 + 2 + 2 = 25 

Skor mak.simum = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = 48 

419 

Nilai subjek sedang jika dikonvensikan ke skala 0- 100 adalah 25/48 x 100 = 

52,08333 di bulatkan 52 

Berdasarkan Bah III Tabel 3.7 mak.a kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 52 

pada indikator kemampuan sitematis prosedural berada pada kriteria cukup 

baik. 

Pada bagian selanjutnya, ak.an dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar dengan menggunak.an integral pada tiap tahapan 

indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). Data yang 

di analisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 3 .a Tabel 

4.30. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian sebagai 

wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.a Tabel 4.30, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan dengan 
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tepat apa yang diketahui yaitu y 4- x2 dan y = 3x dan yang di tanyakan 

adalah luas daerah arsiran (SRJ-langkah-01, SRJ-003, SRJ-004). 

Kemampuan subjek rendah baik dalam mengidentifikasi y = x2 
- 2x 

sebagai kurva parabola dan batas-batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

sebagai yang disyaratkan pada soal luas tiaerah bidang datar (SRJ

langkah-02, SRJ-005, SRJ-006, SRJ-007) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator memahami soal apa yang diketahui dan 

ditanyakan dan subjek rendah baik memahami dalam mengidentifikasi 

kurva parabola. 

b) Merencanakan penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3 .a Tabel 4.30, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek rendah cukup baik dalam menyebutkan 

rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva dan daerah 

arsira.1, menentukan batas-batas integral, menyeJesaikan soal dengan 

operasi hitung, dan tidak menuliskan rumus yang akan digunakan (SRJ

langkah-03, SRJ-008) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator merencanakan penyelesaian kurang 

mampu memahami rumus apa yang akan digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.a Tabel 4.30, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah kurang baik 
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menggunak:an strategi dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar yaitu menentukan teknik menggambar grafik dengan menentukan 

titik potong kurva di sumbu koodinat (SR1-langkah-04, SR1-011, SR1-

012, SR1-013, SR1-014, SR1-015, SR1-016, SR1-017, SR1-018, SS1-

019), menggambar kurva dan letak: daerah arsiran karena subjek rendah 

hanya mengarsir satu daerah saja (SR1-langkah-05, SR1-010), 

menentukan batas-batas integral pada sumbu x berdasarkan gambar, 

dimana x = 2 dan x = 3 karena subjek rendah hanya melihat kurva yang 

diarsir satu daerah saja (SR1-langkah-06, SR1-022, SR1-023), 

menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = - fo2 

f(x)dx dan L2 = 

J: f(x)dx karena hanya satu daerah saja yang di arsir (SRJ-langkah-07, 

SR1-024, SR1-025). Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam 

mengerjakan dengan tepat operasi perhitungan bentuk pangkat dan 

bentuk pecahan karena terdapat perbedaan hasil perhitungan pada saat 

tes diagnostik dan wawancara (SRJ-langkah-08, SRJ-039, SRJ-040, 

SR1-041, SR1-042, SR1-043, SR1-044, SR1-045, SR1-046, SR1-047, 

SR1-048) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator melakukan rencana penyelesaian adalah 

kurang baik dalam menggunakan cara strategi dan operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar. 
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d) Verifikasi 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.a Tabel 4.30, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

memeriksa kembalijawabannya (SRJ-langkah-09, SRJ-050, SRJ-051) 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan (KTPP) di atas maka dapat dibuat rubrik 

analitik untuk mengetahui kinerja subjek rendah dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar pada Tabel4.51 sebagai berikut: 

Tabel 4.51 Rubrik analitik indikator Kemampuan keterampilan proses 
pemecahan (KTPP). 

lndikator 
Skala 

1 2 3 4 
Memahami soal (bobot 1) 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahui " dan apa yang di tanyakan. 
• Mampu mengidentifikasi jenis kurva dan disyaratkarJ " dalam soal. 
Merencanakan penyelesaian (bobot 1) 
• Mampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat " dan prinsip yang terkait dengan soal. 
Melakukan rencana penyelesaian (bobot 2) 
• Mampu menggunakan strategi atau cara yang benru: " dalam menyelesaikan soal. 
• Mampu mengerjakan dengan tepat operas I " perhitungan dalam menyelesaikan soal. 
Verifikasi (bobot 1) " • Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

Jumlah skor 15 

Skor maksimum 32 

Nilai 47 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 
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Skor untuk memahami soal = ( 4 x 1) + (3 x 1) = 7 

Skor untuk merencanakan penyelesaian = (2 x 1) = 2 

Skor untuk melakukan rencana penyelesaian = (1 x 2) + (1 x 2) = 4 

Skor untuk Verifikasi = (2 x 1) = 2 

Skor total = 7 + 2 + 4 + 2 = 15 

Skor maksimum = 8 + 4 + 16 + 4 = 32 

423 

Nilai subjek tinggi jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 15/32 x 100 = 

46,875 di bulatkan menjadi 47. 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 4 7 

pada indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan berada pada 

kriteria cukup baik. Berdasarkan hasil rubrik analitik pada indikator 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika dengan nilai 53, 

kemampuan sistematis prosedural dengan nilai 52, dan kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dengan nilai 4 7 di kombinasikan dengan 

cara menghitung rata-rata darsi ketiga indikator tersebut. 

53 + 52 + 47 152 506667 d'b 1 k . d'51 x = = - = , 1 u at an menJa 1 
3 3 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.9 maka kemampuan subjek rendah 

dalam menyelesaikan soal nomor 1 dengan nilai 51 dari ketiga indikator 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan 

menggunakan integral adalah kurang memuaskan. 
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j. Kesimpulan deskripsi kemampuan Subjek Rendah (SR) dalam 
menyelesaikan soalluas daerah bidang datar nomor 1 

Berdasarkan analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang 

datar dengan indikator kemampuan pemahaman kajian objek matematika 

(KPOM) yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill), dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Fakta 

Kemampuan subjek rendah sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada soal tetapi kurang baik 

memahami simbol dan notasi pada rumus integral merupakan 

kemampuan pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

menyatakan ulang secara verbal konsep integral yang telah dipelajari, 

tetapi baik memahami dalam menyajikan konsep fungsi parabola 

pada soal luas daerah bidang datar. Dan baik memahami dalan1 

mengembangkan syarat suatu grafik parabola. 

c) Prinsip 

Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam 

menggambar kurva parabola dan syarat berupa letak daerah arsiran dan 

memahami dalam menggunakan teorema dan sifat dalam soal luas 

daerah bidang datar. 
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d) Operasi (Skill) 

Kemampuan subjek rendah cukup baik memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan tetapi 

kurang baik dalam menentukan hasil akhir. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan sistematis prosedural yang meliputi 9 

langkah, dapat disimpulkan bahwa subjek rendah mampu melakukan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral dengan terpenuhi langkah ke-1 yaitu sangat baik 

dalam menemukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, langkah 

ke-2 yaitu baik dalam mengidentifikasi kurva dan syaratnya, dan langkah 

ke-4 yaitu baik dalam menentukan teknik menggambar grafik fungsi tetapi 

tidak terpenuhi pada langkah ke-3 yaitu cukup baik dalam menyebutkan 

rencana penyelesaian, langkah ke-5 yaitu cukup baik dalam menggambar 

kurva dan letak daerah arsiran, langkah ke-6 yaitu kurang baik dalam 

menentukan batas-batas integral, langkah ke-7 yaitu kurang baik dalam 

menuliskan rencana penyelesaian, langkah ke-8 yaitu kurang baik dalam 

mengerjakan operasi hitung dan hasil akhir, dan langkah ke-9 cukup baik 

dalam memriksa kembali jawabannya. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan dapat 

disimpulkan bahwa: 
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a) Memahami soal 

Kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan dengan tepat 

apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada. soal luas daerah 

bidang datar dan baik dalam mengidentiflkasi kurva parabola dan batas-

batas x = 0 dan x= 2 yang disyaratkan dalam soal luas daerah bidang 

datar. 

b) Merencakan penyelesaian 

Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam menyebutkan dan 

menuliskan rencana yang akan dikeijakan dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dan tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggunakan strategi 

atau cara yang benar dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar serta mengeijakan operasi perhitungan. 

6. Kemampuan Subjek Rendah (SR) dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar nomor 2 

k. Analisis Data 

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap bagian indikator 

kemampuan pemahaman kajian objek matematika (KPOM) yang meliputi 

fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill). Data yang dianalisis adalah data 

valid yang ditunjukkan pada Bab IV. 3. b Tabel 4.31, Tabel 4)2, Tabel 
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4.33, dan Tabel 4.34. Hasil analisis In1 bermuara pada kesimpulan 

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data 

untuk tiap bagian dijelaskan sebagai berikut: 

a) Fakta 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.31, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah sangat baik memahami 

dalam menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal luas daerah 

bidang datar yang dibatasi oleh dua kurva (SR2-langkah-Ol, SRJ-002, 

SRJ-003). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam 

mengidentiflkasi kurva parabola y = 4 - :l dan garis lurus y = 3x karena 

mampu menyebutkan ciri kurva parabola y = 4 - x2 dan tidak 

menyebutkan ciri kurva garis lurus y = 3x (SR2-langkah-02, SRJ-004, 

SRJ-005, SRJ-006). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami 

dalam menuliskan rumus yang akan digunakan (SR2-langkah-03, SRI-

007). Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami ·dalam 

b 

menuliskan simbol dan notasi rumus integral misalnya J y 1 - y 2 dx (SR2-
a 

langkah-07 SRJ-017, SRJ-018, SRJ-019, SRJ-020) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator pemahaman fakta yaitu sangat baik 

memahami dalam menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, kurang 

baik dalam mengidentiflkasi kurva garis lurus dan memahami dalam 

menuliskan simbol dan notasi rumus integral. 
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b) Konsep 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.32, 

menunjukk:an bahwa kemampuan subjek rendah kurang baik memahami 

dalam menyajikan konsep ke bentuk grafik parabola y = 4- x2 dan garis 

lurus y = 3x (SR2-langkah-04, SR2-langkah-05, SR1-009). Kemampuan 

subjek rendah kurang baik memahami syarat grafik parabola y = 4- x2 

membuka ke bawah (SR2-langkah-04, SRI-Oil, SRJ-012, SRJ-013). 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan ulang 

b 

konsep integral yaitu L = J y 1 - y 2 dx yang tidak sesuai dengan gambar. 
a 

(SR2-langkah-05, SR2-langkah-07, SR1-0 15, SR1-0 16, SR1-0 17). 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

konsep rumus jumlah luas daerah arsiran L = L1 + L2 dengan dibatasi oleh 

dua kurva yaitu y = 4 - x2 dan y = 3x, x = 0 dan x = 2 (SR2-langkah-08, 

SR1-021). 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

kurang baik memahami konsep integral oleh dua kurva. 

c) Prinsip 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.33, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah kurang baik memahami 

dalam menggambar kurva baik kurva parabola maupun kurva garis lurus 

dan letak daerah arsiran antara dua kurva (SR2-langkah-05, SRJ-009). 
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Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menuliskan 

teorema dasar integral yaitu 

b 
2 1 3 

L= f j(x)dx=F(b)-F(a)misalnyaL2= J--x 3 --x2 +4x= 
1 3 2 

0 

(SR2-langkah-08, SRI-029, 

SRJ-030, SRJ-031) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator kemampuan pemahaman prinsip yaitu 

kurang baik memahami dalam menuliskan teorema dasar integral. 

d) Operasi (Skill) 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.34, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah kurang baik memahami 

dalam menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan 

misalnya 
8 12 

----+8= 
3 2 

16-36 8 ---+ 
6 

(SR2-langkah-08, SRJ-036). 

Kemampuan subjek rendah kurang baik memahami dalam menentukan hasil 

akhir yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran misalnya -
214 

12 

dan hasil akhir yang diperoleh subjek rendah adalah salah (SR2-langkah-08, 

SRJ-021) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator kemampuan pemahaman operasi (Skill) 

adalah kurang baik memahami operasi perhitungan dan hasil akhir. 
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Sesuai dengan analisis data terhadap kemampuan pemahaman objek 

kajian matematika (KPOM) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinerja subjek rendah dalam menyelesaikan. soal luas daerah 

bidang datar dengan dua kurva pada Tabel 4.52 sebagai berikut: 

Tabel4.52 Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika (KPOM). 

lndikator 
Skala 

1 2 3 4 
iFakta (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahui " dan ditanyakan pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengidentif:tkasi kurva dan 

" syarat -syarat pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengenal simbol dan notasi 

padarumus. " Konsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara " verbal konsep yang telah dipelajari. 
• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi " ke bentuk grafik pada soal. 

• Mampu memahami dalam mengembangkan syara " suatu konsep. 
IPrinsip (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan di " syaratkan berupa letak daerah arsiran. 
• Mampu memahami dalam menggunakan teorema dan " sifat dalam soal. 

pperasi (Skill) (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitung " dan operasi pecahan. 
• Mampu memahami dalam menentukan hasil akhir. " Jumlah skor 18 

Skor maksimum 60 

Nilai 30 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 
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SkoruntukFakta =(4x 1)+(1 x 1)+(1 x 1)=6 

Skor untuk konsep = (1 x 2) + (1 x 2) + (1 x 2) = 6 

Skor untuk prinsip = (1 x 1) + (1 x 1) = 2 

Skor untuk skill= (1 x 2) + (1 x 2) = 4 

Skor total = 6 + 6 + 2 + 4 = 18 

Skor maksimum = 12 + 24 + 8 + 16 = 60 
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Nilai subjek tinggijika dikonvensikan ke skala 0-100 adalah 18/60 x 100 = 30 

Berdasarkan Bah III tabel 3.7 maka kineija subjek rendah dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 30 

pada indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika berada 

pada kriteria kurang baik. 

Pada bagian berikut, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar oleh dua kurva dengan menggunakan integral pada tiap 

bagian indikator kemampuan sistematis prosedural (KSP) yang meliputi 9 

langkah. Data yang dianalisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah 

IV. 3.b Tabel 4.35. Hasil analisis 1m bermuara pada kesimpulan 

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data 

untuk tiap langkah-langkah menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dijelaskan sebagai berikut: 

Langkah ke-1 : Kemampuan subjek rendah sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan, (SR2-langkah

Ol, SRJ-002, SRJ-003) 
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Langkah ke-2 : Kemampuan subjek rendah baik memahami dalam 

mengidentiflkasi kurva parabola y = 4- x2 dan garis lurus y = 3x, (SR2-

langkah-02, SR1-004, SR1-005, SR1-006) 

Langkah ke-3: Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menyebutkan 

rencana yang akart. dikerjakan yaitu menggambar kurva dan daerah arsiran, 

menentukan batas-batas integral, subjek sedang dapat menuliskan kata 

"rumus" dan tidak menuliskan rumus yang akan digunakan, menyelesaikan 

soal dengan operasi hitung, (SR2-langkah-03, SR1-007) 

Langk:ah k:e-4 : Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menentukan 

teknik menggambar graflk y = 4- x2 dan y = 3x, (SR2-langkah-04, SR1-

008, SRI-009) 

Langkah k:e-5: Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggambar 

dua kurva dan letak daerah arsiran, (SR2"-langkah-05, SR1-009) 

Langkah k:e-6 : Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menentukan 

batas-batas integral berdasarkan gambar yaitu luas daerah pertama batas

batas x = 0 dan x = 1 luas daerah kedua batas-batas x = 1 dan x = 2, (SR2-

langkah-06, SR1-0 12) 

Langkah ke-7 : Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menuliskan 

rencana penyelesaian soal yaitu Lt = J~ y 1 - y 2 dx dan L2 = r Y 2 - Y 1 dx 

(SRI-langkah-07, SRI-017, SR1-018, SR1-019, SR1-020, SR1-021) 

42638



No 

1. 

433 

Langkah ke-8 : Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal (SR2-langkah-

08, SR1-021) 

Langkah ke-9 : Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam memeriksa 

kembali jawabannya, (SR2-langkah-09, SR1-041, SR1-042) 

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah pada indikator kemampuan sistematis prosedural (l(SP) 

adalah kurang baik pada langkah ke-2, langkah ke-3, langkah ke-4, langkah 

ke-5, langkah ke-6, langkah ke-7, dan langkah ke-8. 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan sistematis 

prosedural (KSP) di atas maka dapat dibuat rubrik analitik untuk 

mengetahui kinetja subjek rendah dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar pada Tabel4.53 sebagai berikut: 

Tabel 4.53 Rubrik analitik indikator Kemampuan sistematis prosedural 
(KSP) 

Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
Mampu melakukan langkah-langkah penyelesaian yang 
epat dalam menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahui " dan apa yang di tanyakan. 
• Mampu mengidentifikasi kurva dan syarat -syarat dalarn " soal. 

• Mampu menyebutkan konsep, sifat- sifat, pnns1p " pnns1p yang terkait dengan soal. 
• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. " 
• Mampu menggambar kurva dan letak daerah arsiran. " 
• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan " gam bar. 
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• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. 

• Mampu mengerjakan proses penyelesaian dengar 
tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikat1 
soal. 

• Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

Jumlah skor 

Skor maksimum 

Nilai 

Penjelasan: 

17 

48 

35 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Langkah ke-1 : (4 x 1) = 4 

Langkah ke-2: (2 x 1) = 2 

Langkah ke-3: (1 x 1) = 1 

Langkah ke-4: (1 x 2) = 2 

Langkah ke-5 : (1 x 2) = 2 

Langkah ke-6 : (1 x 1) = 1 

Langkah ke-7: (1 x 1) = 1 

Langkah ke-8 : (1 x 2) = 2 

Langkah ke-9 : (2 x 1) = 2 

Skor total = 4 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 = 1 7 

Skor maksimum = 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = 48 

434 

-.J 

-.J 

-.J 

Nilai subjek sedang jika dikonvensikan ke skala 0 - 100 adalah 17/48 x 100 = 

35,416667 di bulatkan 35 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kinerja subjek rendah dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 35 

pada indikator kemampuan sitematis prosedural berada pada kriteria 

kurang baik. 

Pada bagian selanjutnya, akan dilakukan analisis data yang bertujuan 
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untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral pada tiap tahapan 

indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP). Data yang 

di analisis adalah data valid yang ditunjukkan pada bah IV. 3.b Tabel 

4.36. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian sebagai 

wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami soal 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.36, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui yaitu y = 4- x2 dan y = 3x dan yang di 

tanyakan luas daerah arsiran (SR2-langkah-01, SRJ-002, SRJ-003). 

Kemampuan subjek rendah cukup baik dalam mengidentifikasi kurva 

parabola y = 4- x2 dan garis lurus y = 3x karena kurva garis lurus y = 3x 

salah dalam menyebutkan cirinya (SR2-langkah-02, SRJ-004, SRJ-005, 

SSJ-006) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator memahami soal yaitu baik memahami 

apa yang diketahui dan ditanyakan dan subjek rendah cukup baik dalam 

mengidentifikasi kurva parabola dan kurva garis lurus. 

b) Merencanakan penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.36, menunjukkan 

bahwa kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menyebutkan 
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rencana yang akan dikerjakan dalam menggambar kurva dan daerah 

arsiran, menentukan batas-batas integral, menyelesaikan soal dengan 

operasi hitung, dan tidak menuliskan rumus yang akan digunakan (SRJ

/angkah-03, SRJ-007) 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator merencanakan penyelesaian adalah 

kurang baik dalam menyebutkan rencana .. rumus apa yang akan 

digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.36, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah kurang baik dalam 

menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar oleh dua kurva dalam menentukan teknik menggambar grafik y = 4 

- x2 dan y = 3x karena kurva parabola y = 4 - x2 salah dalam 

memfaktorkan dengan menulis x( 4 - x) = 0 begitupun garis lurus y = 3x 

salah dalam menuliskan 3x = 0 hasilnya x = -3 (SR2-langkah-04, SRJ-

008, SRJ-009), kurang baik dalam menggambar dua kurva dan letak 

daerah arsiran (SR2-langkah-05, SRJ-009), kurang baik dalam 

menentukan batas-batas integral berdasarkan gambar yang sebenamya 

luas daerah pertama batas-batas x = 0 dan x = 1 luas daerah kedua batas

batas x = 1 dan x = 2 (SR2-langkah-06, SR1-012), kurang baik dalam 

menuliskan rencana penyelesaian soal yaitu L1 = J~ y1 - y 2 dx dan L2 = 

f y 2 - y1 dx (SR2-/angkah-07, SR1-017, SRJ-018, SR1-019, SRJ-020, 
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SRJ-021). Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam mengerjakan 

dengan tepat operasi perhitungan dalam menyelesaikan soal misalnya 

8 12 24-36 . 
salah pada - 3- 2 = 

6 
(SR2-langkah-08, SRJ-021) 

B~rdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa 

subjek rendah terhadap indikator melakukan rencana penyelesaian adalah 

kurang baik dalam menggunakan cara strategi dan operasi perhitungan 

dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. 

d) Veriflkasi 

Berdasarkan data yang valid pada bagian 3.b Tabel 4.36, 

menunjukkan bahwa kemampuan subjek rendah cukup baik dalam 

memeriksa kembalijawabannya (SRJ-langkah-09, SRJ-050, SRJ-051) 

Sesuai dengan analisis data terhadap indikator kemampuan 

keterampilan proses pemecahan (KTPP) di atas maka dapat dibuat rubrik 

analitik untuk mengetahui kinetja subjek rendah dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar pada Tabel4.54 sebagai berikut: 

Tabel 4.54 Rubrik analitik indikator Kemampuan keterampilan proses 
pemecahan (KTPP) . 

lndikator 
Skala 

1 2 3 4 
~emahamisoal(bobot 1) 
• ~ampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu· ...; 

dan apa yang di tanyakan. 
• ~ampu mengidentiflkasi jenis kurva dan disyaratkan 

...; dalam soal. 
~erencanakan penyelesaian (bobot 1) 
• ~ampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat -..} 

dan prinsip yang terkait dengan soal. 
~elakukan rencana penyelesaian (bobot 2) 
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• Mampu menggunakan strategi atau cara yang benru 
dalam menyelesaikan soal. 

• Mampu mengerjakan dengan tepat 
perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

~. Veriflkasi (bobot I) 
• Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

Jumlah skor 

Skor maksimum 

Nilai 

Penjelasan: 

Skor yang diperoleh = tingkat x bobot 

Skor untuk memahami soal = (3 x I) + (2 x I) = 5 

Skor untuk merencanakan penyelesaian = (1 x I) = 1 

operasi 

I2 

32 

38 

~ 

~ 

Skor untuk melakukan rencana penyelesaian = (1 x 2) + (1 x 2) = 4 

Skor untuk Veriflkasi = (2 x I) = 2 

Skor total = 5 + 1 + 4 + 2 = I2 

Skor maksimum = 8 + 4 + 16 + 4 = 32 

438 

~ 

Nilai subjek tinggijika dikonvensikan ke skala 0- 100 adalah 12/32 x 100 = 37,5 

di bulatkan menjadi 38 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.7 maka kine:tja subjek sedang dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan nilai 3 8 

pada indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan berada pada 

kriteria kurang baik. Berdasarkan hasil rubrik analitik pada indikator 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika dengan nilai 30, 

kemampuan sistematis prosedural dengan nilai 35, dan kemampuan 

keterampilan proses pemecahan dengan nilai 3 8 di kombinasikan dengan 
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cara menghitung rata-rata darsi ketiga indikator tersebut. 

x = 
30 

+ 
35 

+ 
38 

= 
103 

= 34 33333 di bulatkan men1adi 34 
3 3 ' " 

Berdasarkan Bab III Tabel 3.9 maka kemampuan subjek rendah 

dalam menyelesaikan soal nomor 2 dengan nilai 36 dari ketiga indikator 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh dua kurva dengan 

menggunakan integral adalah tidak memuaskan. 

I. Kesimpulan deskripsi kemampuan Subjek Rendah (SR) dalam 
menyelesaikan soalluas daerah bidang datar nomor 2 

Berdasarkan analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang 

datar dengan indikator kemampuan pemahaman kajian objek matematika 

(KPOM) yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi (Skill), dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Fakta 

Kemampuan subjek rendah sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada soal tetapi kurang baik 

memahami simbol dan notasi pada rurnus integral dengan dua kurva 

yang merupakan kemampuan pemahaman fakta. 

b) Konsep 

Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam memahami 

menyatakan ulang secara verbal konsep integral yang telah dipelajari, 

memahami dalam menyajikan konsep fungsi parabola pada soal 
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luas daerah bidang datar, dan kurang baik memahami dalam 

mengembangkan syarat suatu graflk parabola. 

c) Prinsip 

Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam memahami dalam 

menggambar kurva parabola dan kurva garis lurus beserta letak daerah 

arsiran, serta kurang baik memahami dalam menggunakan teorema dan 

sifat dalam soalluas daerah bidang datar oleh dua kurva. 

d) Operasi (Skill) 

Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk pangkat dan bentuk pecahan dan 

hasil akhir tidak benar. 

Analisis data dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan sistematis prosedural yang meliputi 9 

langkah, dapat disimpulkan bahwa subjek rendah tidak mampu melakukan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar oleh 

duakurva. 

Analisis data dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan indikator kemampuan keterampilan proses pemecahan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Memahami soal 

Kemampuan subjek rendah baik dalam menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di tanyakan pada soal luas daerah bidang 

datar dan cukup baik dalam mengidentifikasi kurva parabola dan kurva 

garis lurus. 
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b) Merencakan penyelesaian 

Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menyebutkan dan 

menuliskan rencana yang akan dikeijakan dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dan tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan. 

c) Melakukan rencana penyelesaian 

Kemampuan subjek rendah kurang baik dalam menggunakan strategi 

atau cara yang benar dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang 

datar oleh dua kurva dan mengerjakan operasi perhitungan serta hasil 

akhir. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa deskripsi kemampuan peserta didik dalain 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan 

integral, dapat dilihat pada Tabel 4.55 
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Tabel 4.55 Deskripsi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 
soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan 
integral. 

Peserta Nomor Indikator Penilaian Kemampuan pada 
soal kinerja kombinasi indikator 

Didik KPOM, KSP, dan KTPP 

KPOM Sangat baik --

1 KSP Sangat baik Sangat memuaskan 

Kemampuan KTPP Sangat baik 

Tinggi KPOM Sangat baik 

2 KSP Sangat baik Sangat memuaskan 

KTPP Sangat baik 

Kl>OM Baik 

1 KSP Sangat baik Memuaskan 

Kemampuan KTPP Baik 

Sedang KPOM Baik 

2 KSP Cukup baik Kurang memuaskan 

KTPP Cukup baik 

KPOM Cukup baik 

1 KSP Cukup baik Kurang memuaskan 

Kemampuan KTPP Cukup baik 

Rendah KPOM Kurangbaik 

2 KSP Kurang baik Tidak memuaskan 

KTPP Kurang baik 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada Bah IV, maka dapat -disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar 

a. Kemampuan pemahaman objek kajian matematika 

Peserta didik berkemampuan tinggi sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal luas daerah bidang datar 

yang dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva. Peserta didik 

berkemampuan tinggi sangat baik memahami simbol dan notasi pada 

rumus integral. Peserta didik berkemampuan tinggi baik memahami 

konsep. integral dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar yang 

dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva. Peserta didik berkemampuan 

tinggi sangat baik memahami dalam menggambar kurva dan letak arsiran 

serta menggunakan teorema dasar integral pada soal luas daerah bidang 

datar yang dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva. Peserta didik 

berkemampuan tinggi sangat baik dalam menggunakan operasi 

perhitungan dan menentukan hasil akhir. 

b. Kemampuan sitematis prosedural 

Peserta didik berkemampuan tinggi sangat baik dalam melakukan langkah-

langkah penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan soal luas daerah 
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bidang datar yang dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva dengan 

menggunakan integral. 

c. Kemampuan keterampilan proses pemecahan 

Peserta didik berkemampuan tinggi sangat baik dalam menemukan dengan 

tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan serta- sangat baik 

mengidentifikasi jenis satu kurva maupun dua kurva dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. Peserta didik 

berkemampuan tinggi sangat baik dalam menyebutkan konsep, sifat, 

dan prinsip yang terkait dengan soal luas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral. Peserta didik berkemampuan tinggi sangat baik 

dalam menggunakan strategi yang benar dan menggunakan operasi 

hitung dalam mengerjakan dengan tepat soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral. 

Berdasarkan hasil rubrik holistik dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral berada pada kriteria sangat memuaskan. 

2. Peserta didik berkemampuan sedang dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar 

a. Kemampuan pemahaman objek kajian matematika 

Peserta didik berkemampuan sedang sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal luas daerah bidang datar 

yang dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva. Cukup baik memahami 

dalam mengenal dan menuliskan simbol dan notasi pada rumus integral. 

Peserta didik berkemampuan sedang baik memahami konsep integral 
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dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar yang batasi oleh satu 

kurva maupun dua kurva. Peserta didik berkemampuan sedang cukup baik 

memahami dalam menggambar kurva dan letak arsiran dua kurva. Peserta 

didik berkemampuan sedang cukup baik memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral tetapi mampu memahami dalam menggunakan 

teorema dasar integral dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar 

yang batasi oleh satu kurva maupun dua kurva. Peserta didik 

berkemampuan sedang baik memahami dalam menggunakan operasi 

perhitungan dan hasil akhir pada luas daerah bidang datar yang di batasi 

oleh sebuah kurva tetapi kurang baik dalam menentukan hasil akhir luas 

daerah bidang datar yang dibatasi oleh dua kurva. 

b. Kemampuan sitematis prosedural 

Peserta didik berkemampuan sedang baik dalam menemukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dan baik dalam menentukan teknik 

menggambar kurva tetapi kurang baik pada rencana rumus yang akan 

digunakan, menggambar dan letak arsiran dua kurva, batas-batas integral 

pada dua kurva, dan menuliskan rencana penyelesaian. 

c. Kemampuan keterampilan proses pemecahan 

Peserta didik berkemampuan sedang sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan tetapi kurang 

baik dalam mengidentifikasi jenis dua kurva dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. Peserta didik 

berkemampuan sedang cukup baik dalam menyebutkan konsep, sifat, 

dan prinsip yang terkait dengan soal luas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral. Peserta didik berkemampuan sedang baik dalam 
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menggunakan strategi yang benar dan menggunakan operasi perhitungan 

luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva tetapi kurang baik dalam 

menggunakan strategi yang benar dan menggunakan operasi perhitungan 

luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. 

Berdasarkan hasil rubrik holistik dapat disimpulkan bahwa peserta didik · --

berkemampuan sedang dalam menyelesaikan soal luas daerah yang 

dibatasi oleh sebuah kurva berada pada kriteria memuaskan dan soalluas 

daerah yang dibatasi oleh dua kurva berada pada kriteria kurang 

memuaskan. 

3. Peserta didik bet·kemampuan rendah dalam menyelesaikan soal luas 
daerah bidang datar 

a Kemampuan pemahaman objek kajian matematika 

Peserta didik berkemampuan rendah sangat baik memahami apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal luas daerah bidang datar 

yang dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva tetapi kurang baik 

memahami dan menggunakan simbol dan notasi pada rumus integral. 

Peserta didik berkemampuan rendah kutang baik memahami konsep 

integral baik penulisan maupun penggunaannya. Peserta didik 

berkemampuan rendah cukup baik memahami dalam menggambar kurva 

dan letak arsiran luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva dan kurang baik 

dalam menggambar kurva dan letak arsiran luas daerah yang di batasi oleh 

dua kurva. pun luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. kurang baik 

memahami teorema dasar integral baik penulisan maupun penggunaannya. 

Peserta didik berkemampuan rendah cukup baik memahami dalam 
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menggunakan operasi perhitungan terutama pada operasi bentuk pecahan 

tetapi kurang baik dalam menentukan hasil akhir luas daerah bidang datar 

yang dibatasi oleh sebuah kurva dan di batasi oleh dua kurva. 

b. Kemampuan sitematis prosedural 

Peserta didik berkemampuan rendah melakukan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar baik yang dibatasi oleh satu 

kurva maupun yang batasi oleh dua kurva yang dapat dipenuhi yaitu 

sangat baik dalam menemukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada 

soal dan baik dalam menentukan teknik menggambar kurva dan 

menggambar satu kurva tetapi kurang baik dalam menyebutkan rumus 

yang akan digunakan, teknik menggambar dua kurva, menggambar dan 

letak arsiran dua kurva, batas-batas integral, menuliskan rencana 

penyelesaian, dan operasi perhitungan. 

c. Kemampuan keterampilan proses pemecahan 

Peserta didik berkemampuan rendah sangat baik dalam menemukan 

dengan tepat apa yang diketahui dan apa yang di tanyakan tetapi kurang 

baik dalam mengidentifikasi jenis dua kurva dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. Peserta didik 

berkemampuan rendah kurang baik dalam menyebutkan konsep, sifat, 

dan prinsip yang terkait dengan soal luas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral yang dibatasi sebuah kurva dan di batasi oleh dua 

kurva. Peserta didik berkemampuan rendah kurang baik dalam 

menggunakan strategi yang benar dan menggunakan operasi perhitungan 
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serta hasil akhir dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar yang 

dibatasi oleh satu kurva maupun yang dibatasi oleh dua kurva. 

Berdasarkan hasil rubrik holistik dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

berkemampuan rendah dalam menyelesaikan soal luas daerah yang 

dibatasi oleh sebuah kurva berada pada kriteria kurang memuaskan dan 

soalluas daerah yang dibatasi oleh dua kurva berada pada kriteria tidak 

memuaskan. 

4. Deskripsi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral pada penelitian ini akan berlaku 

pada setiap peserta didik yang mempunyai karakter sama. 
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B. Saran 

Mengacu kepada deskripsi pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan di 

atas maka berikut akan dikemukakan beberapa saran antara lain: 

1. Bagi guru, terkhusus guru matematika diharapkan mampu memberikan model 

pembelajaran kepada peserta didik dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral. 

2. Guru mengarahkan peserta didik agar mudah dalam memahami fakta, konsep, 

prinsip, dan operasi (Skill) dalam menyelesaikan soalluas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral. 

3. Agar peserta didik mudah memyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral, pertama kali guru memberikan pembelajaran 

dalam mengenal, mengidentifi.kasi, dan cara membuat grafik fungsi agar 

peserta didik mampu menggambar kurva, mampu menentukan letak daerah 

arsiran, dan mampu menentukan rencana penyelesaian. 

4. Perlu dilakukan pembiasaan atau pembelajaran yang mengarahkan peserta 

didik untuk tidak cenderung menghafal soal tentang luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih 

peserta didik dalam melakukan langkah-langkah penyelesaikan yang tepat 

dan keterampilan proses pemecahan soal luas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral. 

5. Guru hendaknya melakukan wawancara setelah memberikan tes untuk 

mengetahui sejauh mana pembelajaran tentang luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral yang dilakukan telah berhasil. 
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6. Penelitian ini hanya terfokus pada upaya mendeskripsikan kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan 

menggunakan integral, sehingga disarankan kepada para peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperluas hasil-hasil 

penelitian ini. 
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KISI-KISI PENULISAN TES DIAGNOSTIK 

JenisSekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas 

: SMA Negeri 3 Palopo 
: Matematika 
:XII IPAF 

NO. KOMPETENSI 
URT DASAR 

MATER! 

(1) (2) (3) 
1 1.3 Menggunakan o Luas daerah 

integral untuk bidang datar. 
menghitung luas 
daerah di bawah 
kurva dan volume 
benda berputar. 

-

INDIKA TOR SOAL 

(4) 
o Menghitung luas 

suatu daerah yang 
dibatasi oleh sebuat 
kurva dan sumbu x. 

o Menghitung luas 
daerah yang 
dibatasi oleh dua 
kurva. 

I 

--

AlokasiWaktu 
JumlahSoal 
Pembuat 

: 90 ~/1enit 
: 2 Butir 
: Alimuddin 

INDIKATOR 
BENTUK 

KEMAMPUAN YANG 
TES 

DIUKUR 
(5) (6) 

o Kemampuan pemahaman 
objek kajian matematika. 

o Kemampuan sistematis 
prosed ural. 

o Kemampuan 
Uraian 

keterampilan proses 
pemecahan 

-- --- ---

455 

NO. 
SOAL 

(7) 

1,2 

--
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Petunjuk: 

TES DIAGNOSTIK (TD) 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Waktu 

: Matematika 

: XII IP A F /Ganjil 

:90 Menit 

456 

1. Tulislah identitas Anda (Nama, NISN, Kelas, No. Urut Absen, Tanda 

Tangan) pada kolom yang disediakan! 

2. Bacalah baik-baik setiap soal berikut, kemudian selesaikan dengan cara 

menuliskan apa yang diketahui, apa ditanyakan, dilanjutkan dengan 

langkah-langkah penyelesaiannya! 

3. Kerjakan terlebih Dahulu soal yang Anda anggap mudah! 

4. Usahakanlah untuk mengerjakan semua soal yang diberikan! 

Larangan. 

Dilarang melihat buku, mencontek, dan membantu ternan. 

1. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2
- 2x, sumbu x, garis 

x=O danx= 3. 

Selesaiakanlah soal di atas dengan mengikuti langkah-langkah dibawah ini: 

a) Tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan. 

b) Indentifikasikan apa yang diketahui. 

c) Tuliskan rencana penyelesaian yang Anda kerjakan. 

d) Tentukan teknik menggambar kurva. 

e) Gambarlah kurva dan daerah arsiran. 

f) Tentukan batas-batas integral berdasarkan gambar. 

g) Tentukan rumus yang digunakan sesuai batas-batas integral. 

h) Selesaikan dengan menggunakan operasi hitung. 

i) Buktikan kebenaran jawabanmu. 
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2. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = 4 - -l- dan y = 3x, garis 

x= 0 danx =2. 

Selesaiakanlah soal di atas dengan mengikuti langkah-langkah dibawah ini: 

a) Tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan. 

b) Indentiflkasikan apa yang diketahui. 

c) Tuliskan rencana penyelesaian yang Anda ketjakan. 

d) Tentukan teknik menggambar kurva. 

e) Gambarlah kurva dan daerah arsiran. 

f) Tentukan batas-batas integral berdasarkan gambar. 

g) Tentukan rumus yang digunakan sesuai batas-batas integral. 

h) Selesaikan dengan menggunakan operasi hitung. 

i) Buktikan kebenaranjawabanmu. 
l 
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AL TERNATIF PENILAIAN PENYELESAIAN SOAL 

TES DIAGNOSTIK (TD) 

Jawaban nomor 1 

Langkah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

: Menuliskan yang diketahui dan ditanyakan. 

Diketahui y = x2
- 2x dan batasi oleh sumbu x, garis x = 0 dan x = 3. 

Dan yang ditanyakan luas daerah arsiran. 

: Mengidentifikasi kurva dan disyaratkan pada soal. 

y = x2 
- 2x adalah kurva parabola dan batas sumbu x, x = 0 dan x = 3 

adalah yang disyaratkan. 
< 

: Menyebutkan rencana yang akan diselesaikan. 

Menentukan teknik menggambar kurva (cara membuat kurva), 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas 

berdasarkan gambar, menentukan rumus yang akan digunakan sesuai 

batas-batas integral yaitu L = J: ydx dan J: f(x)dx = F(b)- F(a), 

menyelesaikan dengan operasi hitung. 

: Menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat. 

Teknik (cara membuat) menggambar parabola yaitu: 

(i) Titik potong sumbu x, y = 0 

- 2 2x y-x-

x2 -2x=O 
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Langkah 5 

Langkah 6 

459 

x(x-2) = 0 [ difaktorkan] 

x = 0 ataux= 2 

Jadi titik !'(~tong surnbu x pada kurva adalah (0, 0) dan (2, 0) 

(ii) Titik potong surnbu y, x = 0 

- 2 2x y-x-

y = (0)2 
- 2(0) = 0 - 0 = 0 

Jadi titik potong surnbu y pada kurva adalah (0, 0) 

(iii) Karena a = 1 > 0 rnaka kurva rnernbuka keatas. 

: Menggarnbar kurva dan letak arsiran. 

y=JC-2 

: Menentukan batas-batas integral pada surnbu x. 

Batas integral yang benar adalah luas daerah pertarna dari x = 0 

sarnpai x = 2 yang arsirannya berada di bawah sumbu-x dan luas 

daerah kedua dari x = 2 sarnpai x = 3 yang arsirannya berada di atas 

sumbu-x, (bukan batas integral dari x = 0 sarnpai x = 3). 
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Langkah 7 

Langkah 8 

460 

: Menuliskan rencana penyelesaian 

Rumus yang digunakan adalah luas antara kurva dan sumbu-x. 

2 

Berdasarkan gambar pada langkah ke-5, maka L1 = - J f(x) dxdan 
0 

: Proses Penyelesaian. 

Melakuan rencana penyelesaian dan menggunakan teorema dasar 

integral L = J: f(x)dx = F(b)- F(a) dan rumus integral bentuk 

pangkat kemudian menggunakan 

kemampuan dasar pada operasi hitung bentuk pangkat dan pecahan. 

2 2 

L1 =-J f(x) dx=- J x 2 -2x dx 
0 0 

~ -(~x' -lx'l}- ( ~x' -x' [) 

( 
1 3 2 [ 1 3 2]) = - 3(2) - (2) - 3(0) - (0) 

= -(j-4-[o]J = -(1-4J = -(1- 1:)= -(-; )= i 
3 3 

L2 = J f(x) dx= J x 2 -2x dx 
2 2 
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Langkah 9 

= ~(27)- 9-[~(8)- 4] 

27 8 27 8 19 19 15 4 
= --9--+4 = ---+4-9 = --5 = ---=-

3 3 3 3 3 3 33 

4 4 8 2 
Luas total= L1 + L2 = -+-=-=2-

3 3 3 3 

Jadi luas keseluruhan adalah 2~ satuan luas. 
3 

: Memeriksa kern bali jawaban subjek. 

461 

Jawaban nomor 2 

Langkah 1 : Menuliskan yang diketahui dan ditanyakan. 

Diketahui y = 4 - x2 dan y = 3x serta dibatasi oleh garis x = 0 dan 

x = 2. Dan yang ditanyakan adalah luas daerah arsiran. 

Langkah 2 : Mengidentifikasi kurva dan disyaratkan pada soal. 

y = 4- x2 adalah kurva parabola y = 3x adalah kurva garis lurus dan 

sumbu x, x = 0 dan x = 3 adalah yang disyaratkan. 
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Langkah 3 

Langkah4 

462 

: Menyebutkan rencana yang akan diselesaikan. 

Menentukan teknik menggambar kurva (cara membuat kurva), 

menggambar kurva dan daerah arsiran, menentukan batas-batas 

berdasarkan gambar, menentukan rumus yang akan digunakan sesuai 

batas-batas integral yaitu L = J: y 1 - y 2 dx dan 

J: f(x) dx = F(b)- F(a), menyelesaikan dengan operasi hitung. 

: Menentukan titik pada kurva di sumbu koordinat. 

Teknik (cara membuat) menggambar parabola y = 4 -x2 yaitu: 

(i) Tiitk potong sumbu x, y = 0 

(2 + x)(2 - x) = 0 

x = -2 atau x = 2 

Jadi titik potong sumbu x adalah ( -2, 0) dan (2, 0) 

(ii) Titik potong sumbu y, x = 0 

-4 2 y- -X 

2 y = 4 - (0) = 4 - 0 = 4 

Jadi titik potong sumbu y adalah (0, 4) 

(iii) Karena a= -1 < 0 maka kurva membuka ke bawah. 

Teknik menggambar garis lurus y = 3x yaitu garis tersebut melalui 

titik asal 0(0,0) dan gradien m = 3 (positif) berarti arah garis 

condong ke kanan sumbu-x. 
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Langkah 5 : Menggambar kurva dan letak arsiran. 

y 

y=4-

463 

y=3x 

Langkah 6 : Menentukan batas batas integral pada sumbu x. 

Untuk menghitung absis (nilai x) titik potong parabola dan garis lurus 

adalah : Yl = Y2 

3x = 4 -x2 

~ + 3x-4 =0 

(x + 4)(x- 1) = 0 

x = - 4 atau x = 1 

absis (nilai x) titik potong parabola dan garis lurus yang dimaksud 

x = 1. Sehingga batas integral yang benar adaiah luas pertama dari 

x = 0 sampai x = I dan luas kedua dari x = I sampai x = 2, (bukan 

batas integral dari x = 0 sampai x = 2). 
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Langkah 7 

Langkah 8 

464 

: Menuliskan rencana penyelesaian. 

Rumus yang digunakan adalah luas daerah antara dua kurva. 

Berdasarkan gambar pada langkah ke-5, maka L1 

I 

Jy2- YI dx 
0 

[yz- y1 maksudnya kurva atas yaitu parabola dikurang kurva bawah 

2 

yaitu garis lurus] dan Lz = J y 1 - y 2 dx [YI - Yz maksudnya kurva 
I 

atas yaitu garis dikurang kurva bawah yaitu parabola]. 

:Proses Penyelesaian. 

Melakuan rencana penyelesaian dan menggunakan teorema dasar 

integral L = J: f(x)dx = F(b)- F(a)dan rumus integral bentuk 

pangkat J axn dx =-
1
-xn+t +Ckemudian 

n+I 
menggunakan 

kemampuan dasar pada operasi hitung bentuk pangkat dan pecahan. 

I I I 

L1= Jy2-y1 dx= J4-x2-3xdx= J-x2-3x+4dx 
0 0 0 

133 2 [I 33 2 ] = --(1) --(1) +4(1)- --(0) --(0) +4(0) 
3 2 3 2 

1 3 [ 1 3 ] =--(1)--(1)+4- --(0)--(0)+0 
3 2 3 2 

= _ _!__~+4-[0-0+0] 
3 2 
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2 9 11 11 24 13 
=----+4= --+4= --+-=-

6 6 6 6 6 6 

2 2 2 

Lz =I Y1 - y2 dx= I3x-(4-X2
) dx= I x 2 +3x-4dx 

1 1 1 

= -(2) +-(2) -4(2)- -(1) +-(1) -4(1) 1 3 3 2 [1 3 3 2 ] 

3 2 3 2 

1 3 [1 3 ] = -(8)+-(4)-8- -(1)+-(1)-4 
3 2 3 2 

8 12 1 3 
=-+--8----+4 

3 2 3 2 

8 1 12 3 
=---+----8+4 

3 3 2 2 

7 9 14 27 41 41 24 17 
=-+--4=-+--4=--4=---=-
32 6 6 6 6 6 6 

13 17 30 
Luas total= L1 + Lz = -+-=-=5 

6 6 6 

Jadi luas keseluruhan adalah 5 satuan luas. 

Langkah 9 : Memeriksa kembali jawaban subjek. 

465 
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PEDOMANWAWANCARA 

P(!doman wawancara dalam penelitian ini bertujuan memandu peneliti 

untuk menelusuri kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral. 

I. Permasalahan 

Bagaimanakah deskripsi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral? 

II. Tujuan Wawancara 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soalluas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. 

III. Metode 

Wawancara yang dilakukan dalarn penelitian ini . yaitu penggabungan 

wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur 

rnenggunakan pedornan wawancara yang dibuat berdasarkan respon peserta 

didik terhadap tes diagnostik yang diberikan oleh peneliti, yang bertujuan 

untuk mernperoleh data tentang kernarnpuan peserta didik dalam 

rnenyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan rnenggunakan integral. 

Dengan dernikian pertanyaan untuk setiap peserta didik tidak hams sarna, 

tergantung respon siswa terhadap tes diagnostik dan pada saat wawancara. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun terlebih 

dahulu tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri dari responden. 
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IV. Langkah Pelaksanaan Wawancara 

1. Perkenalan antara peneliti dengan subjek yang akan diwawancarai, serta 

membnatjadwal wawancara untuk setiap subjek penelitian. 

2. Menyiapkan tugas yang akan diketjakan subjek selama wawancara 

berlangsung. Tugas yang diberikan bertujuan untuk menelusuri dalam 

menyelesaikan soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan 

integral. 

3. Subjek diwawancarai berkaitan dengan tugas yang diberikan. 

V. Indikator Kemampuan Subjek Penelitian 

Selama wawancara berlangsung, pewawancara mencermati bagaimana 

kemampuan siswa subjek dalam dalam menyelesaikan soal luas daerah 

bidang datar dengan menggunakan integral bedasarkan indikator penelitian 

untuk menginterpretasikan sebuah pertanyaan yang diajukan pewawancara. 

Berikut indikator kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral dalam penelitian ini adalah: 

Kemampuan Indikator 

Fakta 

• Mampu memahami dalam 
menuliskan yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal. 

Kemampuan pemahaman objek • Mampu memahami dalam 
mengidentifikasi kurva dan syarat-

kajian matematika (KPOM) 
syarat pada soal. 

• Mampu memahami dalam mengenal 
simbol dan notasi pada rumus. 

Konsep 

• Mampu memahami dalam 
menyatakan ulang secara verbal 
konsep yang telah d!Q_elajari. 
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• Mampu memahami dalam 
menyajikan konsep fungsi ke 
bentuk g r a fi k pada soal. 

• Mampu memahami dalam 
mengembangkan syarat suatu konsep. 

Prinsip 
• Mampu memahami dalam 

menggambar kurva dan di syaratkan 
berupa letak daerah arsiran. 

• Mampu memahami dalam 
menggunakan teorema dan sifat 
dalam soal. 

Skill 
• Mampu memahami dalam 

menggunakan operasi hitung bentuk 
pangkat dan bentuk pecahan. 

• Mampu memahami dalam 
menentukan hasil akhir. 

Mampu melakukan langkah-langkah 
penyelesaian yang tepat dalam 
menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di 
tanyakan. 

• Mampu mengidentiftkasi kurva dan 
syarat-syarat dalam soal. 

• Mampu menyebutkan konsep, sifat-
sifat, prinsip-prinsip, dan gambar 
yang terkait dengan soal. 

Kemampuan sistematis prosedural • Mampu menentukan teknik 
menggambar graftk fungsi. 

(KSP) • Mampu menggambar kurva dan letak 
daerah arsiran. 

• Mampu menentukan batas-batas 
integral berdasarkan gambar. 

• Mampu menuliskan rencana 
penyelesaian soal. 

• Mampu mengerjakan proses 
penyelesaian dengan tepat dan 
operas1 perhitungan dalam 
menyelesaikan soal. 

• Mampu memeriksa kembali 
jawabannya. 
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Kemampuan keterampilan proses 

pemecahan (KTPP) 

469 

Memahami soal 
• Mampu menemukan dengan tepat apa 

yang diketahui dan apa yang di 
tanyakan. 

• Mampu mengidentifikasi jenis kurva 
dan disyaratkan dalam soal. 

Merencanakan penyelesaian 
• Mampu menuliskan atau 

menyebutkan konsep, sifat, dan 
prinsip, dan gambar yang terkait 
dengan soal. 

Melakukan rencana penyelesaian 
• Mampu menggunakan strategi atau 

cara yang benar dalam menyelesaikan 
soal. 

• Mampu menge:rjakan dengan tepat 
operasi perhitungan dalam 
menyelesaikan soal. 

verifikasi 
• Mampu memeriksa kembali 

jawabannya. 

Berikut rangkaian pertanyaan/permintaan umum yang akan diajukan 

kepada responden, 

);;> Kemampuan pemahaman objek kajian matematika (KPOM) 

1. Jelaskan jawaban Anda atas jawaban ini (menunjuk pada kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika). 

2. Mengapa Anda jawab seperti ini? (menunjuk pada kemampuan 

pemahaman objek kajian matematika). 

3. Jelaskan maksud jawaban Anda pada bagian ini? (menunjuk pada 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika). 

4. Menurut anda, apakah jawaban Anda ini benar? (menunjuk pada 

kemampuan pemahaman objek kajian matematika). 

);;> Kemampuan sistematis prosedural (KSP) 

1. Jelaskan jawaban Anda atas jawaban ini (menunjuk pada kemampuan 

sistematis prosedural). 
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2. Mengapa Andajawab seperti ini? (menunjuk pada kemampuan sistematis 

prosedural). 

3. Jelaskan maksud jawaban Anda pada bagian ini? (menunjuk pada 

kemampuan sistematis proseuwnl). 

4. Menurut anda, apakah jawaban Anda lll1 benar? (menunjuk pada 

kemampuan sistematis prosedural). 

);> Kemampuan keterampilan proses pemecahan (KTPP) 

1. Jelaskan jawaban Anda atas jawaban ini (menunjuk pada kemampuan 

keterampilan proses pemecahan). 

2. Mengapa Anda jawab seperti ini? (menunjuk pada kemampuan 

keterampilan proses pemecahan). 

3. Je1askan maksud jawaban Anda pada bagian ini? (menunjuk pada 

kemampuan keterampilan proses pemecahan). 

4. Menurut anda, apakah jawaban Anda ini benar? (menunjuk pada 

kemampuan keterampilan proses pemecahan). 
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RUBRIK ANALITIK DAN RUBRIK HOLISTIK 

Rubrik Analitik dalam penelitian inj bertujuan untuk mengukur masing-

masing indikator kinerj a kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral. 

Rubrik Holistik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas daerah bidang datar 

dengan menggunakan integral. 

Berikut indikator kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soalluas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral dalam penelitian ini adalah: 

1. Rubrik analitik indikator kemampuan pemahaman objek kajian matematika 

(KPOM). 

INo Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
1. fakta (bobot 1) 

• Mampu memahami dalam menuliskan yang diketahu; 
dan ditanyakan pada soal. 

• Mampu memahami dalam mengidentifikasi kurva dan 
syarat-syarat pada soal. 

• Mampu memaharni dalam mengenal simbol dan notasi 
padarumus. 

~. IKonsep (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menyatakan ulang secara 

verbal konsep yang telah dipelajari. 
• Mampu memahami dalam menyajikan konsep fungsi 

ke bentuk g r a fi k pada soal. 
• Mampu memahami dalam mengembangkan syara 

suatu konsep. 

~. IPrinsip (bobot 1) 
• Mampu memahami dalam menggambar kurva dan d · 

syaratkan berupa letak daerah arsiran. 
• Mampu memahami dalam menggunakan teorema daiJ 
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sifat dalam soal. 

~- Skill (bobot 2) 
• Mampu memahami dalam menggunakan operasi hitung 

bentuk pangkat dan bentuk pecahan. . . 
• Mam_pu memahami dalam menentukan hasil akhir. 

2. Rubrik analitik indikator Kemampuan sistematis prosedural (KSP). 

!No Indikator 

1. Mampu melakukan langkah-langkah penyelesaian yang 
epat dalam menyelesaikan soal, meliputi: 
• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu" 

dan apa yang di tanyakan. (bobot 1) 
• Mampu mengidentifikasi kurva dan syarat -syarat dalam 

soal. (bobot 1) 
• Mampu menyebutkan konsep, sifat- sifat, pnns1p 

pnns1p yang terkait dengan soal. (bobot 1) 
• Mampu menentukan teknik menggambar grafik fungsi. 

(bobot 2) 
• Mampu menggambar kurva dan letak daerah arsiran. 

(bobot 2) 
• Mampu menentukan batas-batas integral berdasarkan 

gam bar. (bo bot 1) 

• Mampu menuliskan rencana penyelesaian soal. (hobo 
1) 

• Mampu mengerjakan proses penyelesaian dengan 
tepat dan operasi perhitungan dalam menyelesaikan 
soal. (bobot 2) 

• Mampu memeriksa kembali jawabannya. (bobot 1) 

Skala 
1 2 3 4 

3. Rubrik analitik indikator Kemarnpuan keterampilan proses pemecahan 

(KTPP). 

~0 Indikator 
Skala 

1 2 3 4 
1. Memahami soal 

• Mampu menemukan dengan tepat apa yang diketahu" 
dan apa yang di tanyakan. 
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• Mampu mengidentifikasi jenis kurva dan disyaratkan 
dalam soal. 

~- Merencanakan penyelesaian 
• Mampu menuliskan atau menyebutkan konsep, sifat 

dan _prinsip yang terkait dengan soal. -
~- Melakukan rencana penyelesaian 

• Mampu menggunakan strategi atau cara yang benru 
dalam menyelesaikan soal. 
Mampu mengerjakan dengan tepat 

. • operas 
perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

~- Verifikasi 
• Mampu memeriksa kembali jawabannya. 

4. Kriteria penilaian kinerja kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal luas daerah bidang datar dengan menggunakan integral terhadap 

indikator KPOM, KSP, dan KTPP. 

Skor Kriteria 
4 (81-1 00) Sangat baik 
3 (61-80) Baik 
2 ( 41-60) Cukup baik 
1 (0-40) Kurang baik 

5. Rubrik holistik dalam kombinasi indikator KPOM, KSP, dan KTPP. 

Nilai Keterangan Kriteria 
Menunjukkan kemampuan pemahaman objek kajian 

Sangat 
matematika secara tepat, kemampuan sistematis 

4 
memuaskan 

prosedural secara benar dan teliti, dan kemampuan 
keterarnpilan proses penyelesaian yang tepat dan 
masuk akal. 
Menunjukkan kemampuan pemahaman objek kajian 
matematika secara tepat, kemampuan sistematis 

3 Memuaskan prosed ural secara benar dan kurang teliti, dan 
kemampuan keterampilan proses penyelesaian yang 
tepat dan kurang masuk akal. 
Menunjukkan kemampuan pemahaman objek kajian 

Kurang 
matematika kurang tepat, kemampuan sistematis 

2 
memuaskan 

prosed ural kurang tepat dan tidak teliti, dan 
kemampuan keterampilan proses penyelesaian yang 
kurang tepat dan alasan kurang tepat. 
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Menunjukkan ketidakpahaman terhadap objek kajian 

Tidak 
matematika, kemampuan sistematis prosedural tidak 

1 
memuaskan 

tepat dan tidak teliti, dan kemampuan keterampilan 
proses penyelesaian yang tidak tepat, alasan tidak tepat 
dan tidak masuk akal. 

6. Kriteria penilaian kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal luas 

daerah bidang datar dengan menggunakan integral. 

Skor Kriteria 
4 (81-1 00) Sangat memuaskan 
3 (61-80) Memuaskan 
2 ( 41-60) Kurang memuaskan 
1 (0-40) Tidak memuaskan 
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LEMBAR VALIDASI TES DIAGNOmK 

A. Petunjuk 

Dalam menyusun tesis, peneliti mengembangkan tes diagnostik (fD). Karena 

itu, peneliti meminta kesediaan Bapak!Ibu untuk memberikan penilaian 

terhadap tes diagnostik yang dikembangkan. Penilaian dilakukan dengan 

memberi tanda cek ( ...f) pada kolom yang sesuai dalam matriks uraian aspek 

yang dinilai dengan skala penilaian berikut. 

1. adalah tidak valid 

2. adalah kurang valid 

3. adalah cukup valid 

4. adalah valid 

5. adalah sangat valid 

Selain memberi penilaian, Bapak!Ibu diharapkan untuk memberi komentar 

langsung di dalam Iembar validasi ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima 

kasih. 

B. Tabel Penilaian 

I Aspek yang Dinilai 
Skala Peoilaian Ket. 

I I 2 3 4 5 
c--- ---------------------- ---- "--- --- ---r--. ---

1. Validasi isi 

• Kesesuaian soal dengan indikator isi-
/ 

isi tes diagnostik. 

• Kejelasan perumusan petunjuk 
pengerjaan soal. 

•/ 

• Kejelasan maksud soal. / 

• Soal mencakup semua aspek yang c/ 
akan diukur. 

• Kesesuaian waktu pengerjaan soal. v 
2. Bahasa 

• Kesesuaian bahasa yang digunakan 

I 
pad a soal dengan kaidah bahasa v 
Indonesia. 

I 
• Kalimat soal tidak mengandung arti v 

ganda. 

i • Rumusan kalimat soal komunikatif, . v 
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menggunakan bahasa yang sederhana 
bagi siswa, mudah dipahami, dan 
menggunakan bah as a yang dikenal 
siswa. 

C. Penilaian umum terhadap Tes Diagnostik 

a. Tes diagnostik dapat diterapkan tanpa revisi. 

@ Tes diagnostik dapat diterapkan dengan revisi kecil. 

c. Tes diagnostik dapat diterapkan dengan revisi besar. 

d. Tes diagnostik siswa belum dapat diterapkan. 

D. Saran-saran 

Mohon Bapakllbu menu1iskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan 

langsung pada naskah. 

?._ c· - ocr -Makassar, .................................. 20 13 

Validator/Penilai 
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LEMBAR VALIDASI TES DIAGNOSTIK 

A. Petunjuk 

Dalam menyusun tesis, peneliti mengembangkan tes diagnostik (TD). Karena 

itu, peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian 

terhadap tes diagnostik yang dikembangkan. Penilaian dilakukan dengan 

memberi tanda cek ( v' ) pada kolom yang sesuai dalam matriks uraian aspek 

yang dinilai dengan skala penilaian berikut. 

1. adalah tidak valid 

2. adalah kurang valid 

3. adalah cukup valid 

4. adalah valid 

5. adalah sangat valid 

Selain memberi penilaian, Bapak/lbu diharapkan untuk memberi komentar 

langsung di dalam lembar validasi ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima 

kasih. 

B. Tabel Penilaian 

~ Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian Ket. 

1 2 3 4 5 
i I ! 1 'Tol;,lnco; ;.c: 

..._ • " ..._ ....... _..,. •.;,a 
' : -

Kesesuaian soal dengan indikator isi- ! l • v I I isi tes diagnostik. · 

• Kejelasan perumusan petunjuk v pengerjaan soal. 

• Kejelasan maksud soal. v 
• Soal mencakup semua aspek yang 

akan diukur. v 
I 

r- • Kesesuaian waktu pengerjaan soal. v I 

2. Bahasa 

• Kesesuaian bahasa yang digunakan 
pad a soal dengan kaidah bahasa v 
Indonesia. 

I • Kalimat soal tidak mengandung arti 
: v 

ganda. 

• Rumusan kalimat soal komunikatif, v 
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menggunakan bahasa yang sederhana 

I bagi siswa, mudah dipahami, dan 
menggunakan bahasa yang dikenal 

1 siswa. 

C. Penilaian umum terhadap Tes Diagnostik 

a. Tes diagnostik dapat diterapkan tanpa revisi. 

&) Tes diagnostik dapat diterapkan dengan revisi kecil. 

c. Tes diagnostik dapat diterapkan dengan revisi besar. 

d. Tes diagnostik siswa belum dapat diterapkan. 

D. Saran-saran 

Mohon Bapakllbu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan 

langsung pada naskah. 

Makassar, ... .J.~ .. ~ .... 1 .. ~ ... : ....... .20 13 

Val idator/Penilai 

478 
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LEMBAR VAUDASIISI DAN KONSTRUK PEDOMAN WAWANCARA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak!lbu beri tanda (...f) sesuai kolom yang tersedia! 

No 
lndikator pedoman sangat 

baik 
cukup kurang tidak 

wawancara baik baik baik baik 
1. Tujuan wawancara terlihat 

1./ 

dengan jelas 
2. Item pertanyaan 

menggambarkan aspek yang v 
akan diungkap 

3. Item pertanyaan 

I 
menginvestigasi aspek yang \i I 

diinginkan. I 
4. Item pertanyaan tidak 

mendorong responden v" 
memberikan jawaban yang 
diinginkan I 

5. Rumusan item pertanyaan 

I tidak menimbulkan penafsiran ,, 
v 

' i i 
' ganua i -- I I j 

pertanyaan I i I 6. Rumusan item 
bersifat menggali 

v i 

7. Rumusan item pertanyaan 
tidak bersifat menuntun 

~-

8. Rumusan item pertanyaan 
mengarahkan responden v 

i menjawab tanpa tekanan I 

9. Item pertanyaan sesuai dengan 
Jems wawancara yang V" 
dilakukan 

10. Item pertanyaan menggunakan 

1 

katalkalimat sesuai tingkat 

i 
v pendidikan, kognitif, dan 

I j psikoiogi responden J I 

l J 
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Berdasarkan penilaian dari indikator yang ada, maka pedoman wawancara ini 

dinyatakan (pilih salah satu) 

o Sangat layak digunakan 

{i) Layak digunakan 

o Cukup layak digunakan 

o Kurang layak digunakan 

o Tidak layak digunakan 

Catatan validator: 

Makassar, .... k.'Y. ... : .. ~.CJ ... ::-......... 2013 

v ~lidafr!Penilai 

~ 
I~ 
I 'J 

0 r · A 1 0 C1 ~ ~ t; , Y~- ~ 
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LEMBAR VAUDASIISI DAN KONSTRUK PEDOMAN WAWANCARA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/lbu beri tanda ( v') sesuai kolom yang tersedia! 

No 
Indikator pedoman sang at 

baik 
cukup kurang tidak 

wawancara baik baik baik baik 
I. Tujuan wawancara terlihat v dengan jelas 
2. Item pertanyaan 

menggambarkan aspek yang v 
akan diungkap 

3. Item pertanyaan 

I menginvestigasi aspek yang I VI 
diinginkan. 

! i I 
4. Item pertanyaan tidak 

mendorong responden 
\/ memberikan jawaban yang 

diinginkan I 
5. Rumusan item pertanyaan VI 

I 
tidak menimbulkan penafsiran 
ganda I ' 

6. Rumusan item pertanyaan j 171 bersifat menggali I 
7. Rumusan item pertanyaan 

tidak bersifat menuntun v 
8. Rumusan item pertanyaan 

I 

mengarahkan responden j v ' 
menjawab tanpa tekanan I I I 

9. Item pertanyaan sesuai dengan I I I 

jenis wawancara yang v 
dilakukan 

I 0. Item pertanyaan menggunakan 
katalkalimat sesuai tingkat \ I v I I 

I 
pendidikan, kognitif, dan I 

I I psikologi responden 
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Berdasarkan penilaian dari indikator yang ada, maka pedoman wawancara ini 

dinyatakan (pilih salah satu) 

o Sangat layak digunakan 

@ Layak digunakan 

o Cukup layak digunakan 

· o Kurang layak digunakan 

o Tidak layak digunakan 

Catatan validator: 

Makassar, ... U? ... ::: .... ~ ... ::-....... 20 13 

Validator/Penilai 

482 
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS XII IPA F SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

NO 
NISN NAMA LIP 

URUT 

I ABD. BANURUSMAN T L 
2 ADHY SUW ANDI L 
3 ANDI RIFQI AZHAR L 
4 ANISA RAHMA WATI p 

5 ANNY CITA MUTHA TIHARAH p 

6 ASNITA p 

7 CHANDRA SANGJA Y A L 
8 GALIHDEWI p 

9 HEDY LEONI. ASBUDI p 

10 INDAH DIAN LARASATI p 

11 IRLIANA OCTA VIANI p 

12 KIKI NOFRI AMALIA. BASE p 

13 MARY AM MUNIR p 

14 MELINDA NASARUDDIN p 

15 MUH. AJIB BASUKI P L 
16 MUH. FARID AWALUDDIN L 
17 M. KHAIRIL AQSHA MASDY L 
18 MUHAJIR ADAM L 
19 MURSADIRUL L 
20 NILA TRIANA p 

21 NILAM SARI ADIT A p 
---------

22 NOVIA NURUL CHAERUNNISA p 

23 NURUL RAFIA MURSALIM p 

24 NURUL RAODHA. B p 

25 PUJI SATRIANI p 

26 RIFQAH F ADHILAH.S p 

27 SRIBUANA RAKSA p 

28 SRY SUSILA W A TI IRHAM p 

29 SYAMSIYAH p 

30 WITRA MAHA SUCIPTO L 
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DAFT AR SUBJEK PENELITIAN BERDASARKAN NILAI ULANGAN 

HARlAN KD 1 DAN KD 2 MATERI INTEGRAL P ADA KELAS XII IPA F 

Nama Guru : DRS. SASARUDDIN 

Mata Pelajaran : MATEMATIKA 

NO NIL AI 
NAMA PESERTA DIDIK LIP 

URUT KDl KD2 

1 ABD. BANURUSMAN T L 22 20 
2 ADHY SUW ANDI L 65 64 
3 ANDI RIFQI AZHAR L 18 16 
4 ANISA RAHMA W ATI p 80 81 
5 ANNYCITA MUTHA TIHARAH p 88 87 
6 ASNITA p 85 82 
7 CHANDRA SANGJA YA L 63 61 
8 GALIHDEWI p 83 82 
9 HEDY LEONI. ASBUDI p 22 20 
10 INDAH DIAN LARASATI p 66 65 
11 IRLIANA OCTA VIANI p 22 25 
12 KIKI NOFRI AMALIA. BASE p 21 20 
13 MARY AM MUNIR p 66 66 
14 MELINDA NASARUDDIN p 51 53 
15 MUH. AJIB BASUKI P L 23 20 
16 MUH. FARIDAWALUDDIN L 92 93 
17 M. KHAIRIL AQSHA MASDY L 66 67 
18 MUHAJIR ADAM L 52 53 
19 MURSADIRUL L 71 72 
20 NILA TRIANA p 16 15 
21 NILAM SARI ADITA p 52 53 
22 NOVIA NURUL CHAERUNNISA p 94 95 
23 NURUL RAFIA MURSALIM p 73 74 
24 NURUL RAODHA. B p 24 22 
25 PUJI SATRIANI p 64 63 
26 RIFQAH F ADHILAH.S p 60 62 
27 SRIBUANA RAKSA p 35 33 
28 SRY SUSILAWATI IRHAM p 10 13 
29 SYAMSIYAH p 86 88 
30 WITRA MAHA SUCIPTO L 40 43 
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Palopo, 23 September 2013 
Guru Mata Pelajaran 

DRS. SASARUDDIN 
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FORMAT PENENTUAN SUBJEK PENELITIAN BERDASARKAN 

PENGAMATAN GURU MATEMATIKA 

Nama Guru : DRS. SASARUDDIN 

-
Mata Pelajaran : MATEMATIKA 

KELAS :XIIIPAF 

No. Tingkat 
Nama Peserta Didik LIP 

Kemampuan Urut 

Tinggi 

Sedang 

p 

1 WITRA MAlL\ SL1CIP ro L 

Rendah 

10 
11 
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KETERANGAN: 

- = Subjek tinggi (ST) 

c:J = Subjek sedang (SS) 

- = Subjek rendah (SR) 
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Palopo, 23 September 2013 
Guru Mata Pelajaran 

{t;;;wf 
~~ 

DRS. SASARUDDIN 
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Lamp iran 

Kode 

ST1-001 

ST1-001 

ST1-002 

ST1-002 

ST1-003 

ST1-003 

ST1-004 

ST1-004 

ST1-005 

ST1-005 

ST1-006 

ST1-006 

STJ-007 

STJ-007 

STJ-008 

ST1-008 

488 

Transkrip Hasil Wawancara Subjek Kemampuan tinggi (TD) 

Nomor 1 

PIJ Uraian 

P Assalamualaikum. Wr. Wb 

J Waalaikumsalam Wr. Wb 

P Baca soal pertama. 

J Subjek membaca (Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh 

kurva y = J!- 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3). 

P Apa yang diketahui dari soal yang Anda baca tadi ? 

J Yang diketahui ialah kurva y = x2
- 2x dan syaratnya yaitu 

x = Odanx = 3, sumbux 

P Apa yang ditanyakan ? 

J Yang ditanyakan ialah luas daerah yang diarsir. 

P Kurvajenis apayang tadi Anda sebut? 

J Yaitu kurvajenis parabola. 

P Kenapa dikatakan parabola, adakah cirinya ? 

J Ya ..... varia bel x berpangkat dua. 

P Terus ini sebagai apa tadi sumbu x, x = 0 dan x = 3. 

J Sebagaisyarat 

P Apa rencana yang Anda lakukan ? 

J Yaitu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, setelah 

itu menggambar kurva dan mengarsir daerah yang akan 

dicari luasnya, kemudian menentukan batas-batas integral 

dan rumus yang akan digunakan yaitu L = J: f(x)dx ,dan 

J: f(x)dx= F(b)- F(a) setelah itu diselesaikan dengan 

operasi hitung. 

ST1-009 P 

STJ-009 J 

STJ-010 P 

Baik. ... langkah apa yang pertama Anda lakukan ? 

Yaitu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

Silakan tulis ........ silakan lanjutkan. 
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STJ-010 J (subjek menuliskan) 

t-ll-i~ potvn~ _su111bu _!___-!it;~ pol»n~ rurnbf.l y 
9 = D '"I ::0 

.2 -----
11? - J-11 ; 0 y , 0 - :1 -0 

~ {11-l)::o -~()------
------

7.C1 "' D Jan 111 " 1 ( () 1 o) 

ST 1-011 P Eisa dijelaskan apa yang Anda tulis ? 

ST1-011 J Eisa Pak. .... ee ..... titik potong sumbu x dengan y = 0 yaitu 

difaktorkan terlebih dahulu, faktornya yaitu x(x - 2) = 0 

menjadi XJ = 0 dan x2 = 2 dan titik potong sumbu y, dengan x 

= 0 yaitu y = ~- 2. 0 = 0, y = 0 sehingga (0, 0). 

ST1-012 P 

ST1-012 J 

ST1-013 P 

ST1-013 J 

ST1-014 P 

ST1-014 J 

ST1-015 P 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

e ...... menggambar kurva dan mengarsir daerah yang akan 

dicari luasnya. 

Silakan gambar. 

(subjek menggambarkan) 

2 

-----------------+------------

Mengapa kurva membuka ke atas ? 

Membuka ke atas dikarenakan koefisien dari x2 ialah 

l.sedangkan. ... e ..... .jika a > 0 maka kurvanya membuka ke 

at as dari bentuk umum y = ax2 + bx + c. 

Eagaimana gambarnya kalau membuka ke bawah ? bisa 

digambar? 
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ST1-015 J 

ST1-016 p 

ST1-016 J 

STJ-017 p 

ST1-017 J 

ST1-018 P 

STJ-018 J 

ST1-019 P 

ST1-019 J 

490 

(subjek menggambar) 

/ '\ 
7 "' 3 

I \ 
/ '\. 

/ ...... 

Apa syaratnya membuka ke bawah ? 

Jika (subjek sedang menuliskan) 

~ <:D 

Selanjutnya, mengapa di sini 
--- -----··---- ----

2 

--------

luasnya, arsirannya ada dua ? 

Karena .... e ..... syarat ... e .... yang pertama yaitu x = 0 dan x = 3 

sedangkan dititik potong sumbu x diketahui x1 = 0 dan x2 = 2 

sehingga luas pertama ditentukan batas bawahnya yaitu 0 

dan batas atasnya 2 lalu karena syaratnya sampai 

3,ee ..... kurvanya dipanjangkan dan ditentukan luas kedua 

dengan batas bawah 2 dan batas atas 3. 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

Setelah itu menentukan batas-batas integral yang dan rumus 

yang akan digunakan. 

Silakan tuliskan batasnya ? 

(subjek menuliskan) 
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ST1-020 P Selarifutnya, apalagi yang Anda lakukan? 

ST1-020 J Menentukan rumus yang akan digunakan 

ST1-021 P Silakan ............. ? 

STJ-021 J (subjek menuliskan rumusnya) 
~·I . 

ST1-022 P Bisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tulis, simbol 

rumus yang Anda tulis ? 

STI-022 J Ya ..... e ..... L = integral a menuju b ..... f(x) dx sama dengan 

F(b) -F(a), disini berarti J: f(x)dx ialah a .... 

ST1-023 P Sebagai apa? 

STJ-023 J Sebagai batas bawah. 

ST1-024 P b? 

ST1-024 J Sedangakan b sebagai batas atas Pak ..... 

ST1-025 P Kalauf(x)-nya sebagai apa? 

ST1-025 J f(x) yaitu kurvay, yangdiketahui. 

ST1-026 P Kalau dx '! 

ST1-026 J dx ialah keterangan integral. 

STI-027 P Kalau ini F? 

ST1-027 J Yaitu hasil integral dari kurva. 

STI-028 P Kalau F(b)- F(a)? 

ST1-028 J Yaitu batas atas b disubtitusikan ke hasil integral F dikurang 

batas bawah a disubstitusikan ke hasil integral F 

ST1-029 P Selarifutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

ST 1-029 J Menentukan rum us berdasarkan batas-batas integral yaitu 

Lt ~--J f(u)~~ J"".L~ =- jf("tt)ofu 
~ I' J _, \ 

ST1-030 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan? 
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ST1-030 J e .... setelah itu Pak .... dimasukkan nilai-nilainya ke dalam 

rum us. 

ST 1-031 P Silakan. .... 

ST 1-031 J (subjek menuliskan) 

L, 

=-~ - ·1), -0) 

L
1 
=- J: f(x)dx dimana nilai a sebagai batas bawah adalah 

0 dan nilai b sebagai batas atas adalah 2 dan f(x) sebagai 

kurva, dx sebagai keterangan integral. Sedangkan negatif 

karena daerah arsiran di bawah sumbu x Pak ...... . 

STJ-032 P Dari mana Anda dapat ini f menjadi 1/3x
3

? 

STJ-032 J 

Untuk lebih lengkap: 

• 
L, 

e .... rumusnya yaitu koefisien per pang kat ditambah 

satu,e ..... dikali variabel berpangkat, pangkatnya yaitu 

ditambah satu. 

STJ-033 P Ada rumusnya? 

STJ-033 J Ya ... Pak. .... Ada. 

STJ-034 P Bisa dituliskan rumusnya ? 

ST1-034 J (subjek menuliskan rumusnya) 
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STJ-035 P 

STJ-035 J 

STJ-036 P 

STJ-036 J 

STJ-037 P 

493 

+C. 

Bisa dijelaskan maksud simbol yang Anda tulis rumus ini? 

Ya .... Pak. ... e ..... a yaitu rumus integral bentuk pangkat 

J: axn dx sama dengan simbol dari koefisi~n, per n yaitu 

simbol pang kat dari variabel lalu ditambah 1, kemudian x 

yaitu variabel dan berpangkat n + 1. 

Bisa diberikan contoh ? 

Contohnya yaitu ..... (subjek menuliskan 

mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

I ·1.? ot-u 
-T~---

=. 3'U ~ (_ 

Intgeral x2 dx menjadi 1/3x3 + c 

Selanjutnya, mengapa ini 

2 disuhtitusi dulu lalu menyusul 0 ? 

sambil 

STJ-037 J e .... memasukkan nilai-nilai ..... 

STJ-038 P Adakah rumusnya? 

STJ-038 J Ya Pak. .... 

STJ-039 P Bisa dituliskan rumusnya? 

STJ-039 J Yaitu 
~ \ 

L :: t{b) - l[~) 

Integral a menuju b f(x) dx sama dengan F batas,e ..... hasil 

integral batas atas dikurang hasil intgeral batas bawah. 

STJ-040 P Oh iya baik. ..... dari mana ini 
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ST1-040 J 

Dari ...... 113 dikali 23 dikurang 22 dikurang dalam kurung 

ST1-041 p 

ST1-041 J 

ST1-042 p 

ST1-042 J 

STJ-043 p 

ST1-043 J 

STJ-044 p 

STJ-044 J 

113dikali if dikurang oJ Pak. .... 

~ 
--.3: dari mana di dapat ? 

..!.. '2 ."!> 
3 

? 

113 dikali ~-

Mengapa di sini <> no! ? 

Karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. 

Dari mana ini :.& _ ·~ - ...... ? 
3 ? 

Dari 

yang disamakan penyebutnya Pak. .... 

ST1-045 P Lanjut, ... ini --1- ? 
~ 

ST1-045 J Iya Pak. .... dari 8-12 menjadi -413 

ST1-046 P Baik. .... masih ada lagi luas kedua .... 

L 2 ~ 

______ _= ____ _3 ~~- -~ 2 J ~---
Kenapa x2 menjadi l/3x3 ? 

Berasal dari operasi hitung untuk mencari L2: 
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17 (} 
~ + 1 ~·-----' 

0 ~ ,, 
.3 

:: 1!3 - l~ .of 

3 3 

STJ-046 J Sarna seperti e .... rumus integral yang tadi Pak ..... 

Yang dimaksud subjek adalah: 

a n+l 
'ii 

"+I 
STJ-047 P Terus, ini 

kenapa bisa 2 ke 3, apa maksudnya ? 

ST 1-047 J 2 ke 3 adalah bat as yang telah diarsir tadi 

2 
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yaitu luas kedua. L2 = J: f(x)dx dimana nilai a sebagai batas 

bawah adalah 2 dan nilai b sebagai batas atas adalah 3 dan 

f(x) sebagai kurva, dx sebagai keterangan integral. Pak. ..... . 

ST 1-048 P Kenapa 3 disubstitusi dulu baru 2 ? 

STI-048 J 

-_- J_.,A,- "U l I '5 
- ~- ·z.., -

=t+-3 ' ~·) trJ--;f -----,-·---------. -- , ~----=-
Karena rumus yang tadi .... ee ..... hasil integral bat as at as 

dikurang hasil integral bat as bawah Pak. .... 

STI-049 P Ada rumusnya tadi ini yang 3 dulu disubstitusi kemudian 2 ? 

ST1-049 J 

STI-050 p 

ST1-050 J 

STI-051 P 

ST1-051 J 

ST1-052 P 

STI-052 J 

STJ-053 P 

STJ-053 J 

Ada pak. ... yang tadi rumusnya (subjek menunjuk sambil 

mengungkapkannya) 

L ::: 

Integral a menuju b .... f(x) dx sama dengan hasil integral batas 

atas dikurang hasil integral batas bawah. 

dari mana di dapat ? 

Dari 1!3 dikali 33 Pak ... 

~--: ........ ? 

8 
~ 

Ini ? 
,-----
! 3 
3-~-

113 dikali 23 

' -"'f-- ? 
~. 

""2 
~--

. Pak. ... 
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STI-054 P 

STJ-054 J 

STJ-055 P 

STI-055 J 

STJ-056 P 

STJ-056 J 

STI-057 P 

STJ-057 J 

STI-058 p 

STJ-058 J 

497 

Selanjutnya, kenapa disini [ -~--jberubahjadi tambah? 

Karena minus dikali minus menjadi plus 

-:--~-!__4t--4-
Apa maksudnya ini [ ~ 0 1 dikumpul ? 

Disini dikumpulkan yang memiliki yang sama sehingga dia 

dikurangkan terlebih dahulu, setelah itu dijumlah dengan 

menyamakan penyebut yang belum mempunyai penyebut yang 

sama. ,, 
~ 

Jadi ... dari mana ini 3 ? 

Dari 27-8 

27 CJ ---------
""?::> -o 

Ini ~ minus 5 ? 

-5 dari 

Selanjutnya, ini [ 

!8 - !S' 

.3 1 dari mana didapat ? 

[ ___ 3 ___ ] belum mempunyai penyebut yang sam a 

sehingga harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu, 

dengan mengalikan..e .... -5 tadi dikali 3 sehingga akan 

mempunyai penyebut 3. 

STI-059 P Jadi hasilnya ? 

STJ-059 J -{ 
~3-5--'T.&IS\-

Hasilnya [ 1 satuan luas Pak. ... 

ST 1-060 P Mengapa luasnya dijumlah 

Ltotl) 1 ~ L, -+ L 1 ? 

Berasal dari tulisan subjek pada saat di wawancara: 
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3 3 

Fl -3 -
ST1-060 J Karena kita mencari luas total yang diarsir tadi sehingga luas 

pertama dijumlah dengan luas kedua. 

ST1-061 p Jadi hasilnya ? 

ST1-061 J - :§... - 3 Menjadi 

ST1-062 p 
1- st:~luan Luo s - ]? Dari mana ini [ 

ST1-062 J Karena kita menjadikan pecahan campuran 

STJ-063 p Coba periksa kembali jawabannya ? apakah Anda sudah yakin 

benar? 

ST1-063 J YakinPak ..... 
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Transkrip Hasil Wawancara Subjek Kemampuan tinggi (TD) 

Nomor2 

Kode P/J Uraian 

ST1-001 p 

. ST1-001 J 

ST1-002 p 

ST1-002 J 

Lanjut soal kedua. 

Subjek membaca (Hitunglah luas daerah yang dibati£si oleh 

kurva y = 4 - x2 dan y = 3x, garis x = 0 dan x = 2). 

Apa yang diketahui dengan soal ini ? 

Yang diketahui ialah kurva y = 4 - ~ ialah kurva parabola 

sedangkan y = 3x ialah kurva garis lurus dan syaratnya yaitu 

x = Odanx = 2. 

ST1-003 P Apa yang ditanyakan ? 

ST1-003 J Yang ditanyakan Pak .... luas daerah. 

ST1-004 P Apa cirinya sampai Anda mengatakan parabola? 

ST1-004 J lya Pak ...... Kurva parabola memiliki ciri variabel x 

berpangkat dua. 

ST1-005 P 

ST1-005 J 

sementara y = 3x ? 

Sementara kurva garis lurus tidak mempunyai 

pang kat ..... maaf pak. ..... kalau kurva garis lurus mempunyai 

variabel pangkat satu. 

ST 1-006 P Selanjutnya, gar is x = 0 dan x = 2 sebagai apa tadi ? 

ST1-006 J Sebagai syarat Pak ..... 

STJ-007 P Apa rencana yang Anda lakukan dalam menyelesaikan soal 

ST1-007 J 

ini? 

Dalam memyelesaikan soal .... ee ..... kita akan menuliskan terlebih 

dahulu yang diketahui dan ditanyakan, terus yang disyaratkan, lalu 

menggambar kurva, dan mengarsir daerah selarifutnya 

menentukan batas-batas integral, lalu menentukan rumus yang 

digunakan yaitu L dan 

J: f ( x) dx = F (b) - F (a) , setelah itu menyelesaikan dengan 
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ST1-008 P 

ST1-008 J 

ST1-009 P 

ST1-009 J 

ST1-010 p 

ST1-010 J 

ST1-011 p 

ST1-0ll J 

operasi hitung. 

Apa yang Anda lakukan pertama kali ? 

Menuliskan yang diketahui Pak. .... 

Silakan. ..... 

(subjek menuliskan yang diketahui) 

500 

.\i~~ \1>"1 sumb• U_}J_>_D --~~l_r-~n~ wmbu y ~ 71 ~o 
-~ -?) ~ 0 . ~;;-i,'Ut 
11_:_7!__!_') { u+ 2-) ~o ~ ; 4-o z 

---~-;-1---;·yo~--

l-4 
2 

Bisa dijelaskan. .... mengapa disini 
-Y ~ 0 1 

nol(O) dan ..... apa istilahnya? 

Memfaktorkan Pak. ... 

Oh ya ... .. silakan jelaskan. 

Disini .... e ..... 

Subjek menunjuk basil tulisannya sambil mengungkapkan: 

-~~~ l;'~nj s~_~bu_ u ___ ~ _ _i=_Q 
karena titik potong sumbu x maka y-nya = 0 yaitu 4 - Y! = 0, 

setelah itu difaktorkan untuk mencari XI dan x2 

STJ-012 P Selanjutnya, apa ini ...... ? 

-----------
STJ-012 J Titik potong sumbu y dengan x = 0 Pak. .. .jadi y = 4- f, 

ee .... y = 4- oJ, ee ..... y-nya = 4 Pak. .. .jadi (0,4) 

ST1-013 P Oh iya ...... apa ini 
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ST1-013 J 

STJ-014 P 

ST1-014 J 

ST1-015 P 

ST1-015 J 

STJ-016 P 

ST1-016 J 

ST1-017 P 

ST1-017 J 

ST1-018 P 

ST1-018 J 

STJ-019 P 

501 

i-1_-=---_~:!_- = \M eLt-\_tu-l __ (;{ tt ~- (o,i)_ 
Yn :::: ? - ) ~ G\ H o.;. \:-e ~ no. .n 

yang Jdta tulis y = 3x ? 

y = 3x yaitu kurva linear Pak. ... kurva melalui titik (0,0) 

dengan gradien m-nya yaitu 3. 

Kenapa melalui (0, 0) apa alasannya ? 

Karena y = 3x atau kurva linear tidak memilild konstanta. 

"'~ tis '- '-
Terus, ini [ <J f-e ~ f'le\" J apa maksudnya garis 

ke kanan? 

Subjek menunjuk hasil tulisannya: 

Garis ke kanan Pak. .. karena gradiennya = 3 yaitu positif 

Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

Selanjutnya menggambar kurva dan mengarsir daerahnya 

Silakan digambar ..... 

(subjek menggambar) 

Mengapa kurva parabolanya membuka ke bawah ? 

2 

~ .- 'It ] lwefisien x! yaitu I k ka d . .. lf1 ~ ya pa . . . . rena zsmz __ _ 

-1, sedangkan syaratnya tadi jika a < 0 kurvanya membuka 

ke bawah dari bentuk umum y = ax! + bx + c 

Selanjutnya, mengapa arsiranya ada dua ? 
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ST1-019 J 

STJ-020 P 

STJ-020 J 

STJ-021 P 

STJ-021 J 

STJ-022 P 

502 

Iya Pak ... karena kurva ini 

dibatasi oleh dua kurva yaitu kurva parabola dan kurva 

linear. 

Selanjutnya ? 

Selanjutnya ..... ee ..... . 

luas kedua dibatasi oleh kurva linear dan kurva parabola 

Pak. ... 

Masih ada lagi batas-batasnya ? 

Batas luas pertama yaitu x = 0 sampai x = 1 sedangkan luas 

kedua yaitu x = 1 sampai x = 2. 

Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 
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ST1-022 J 

ST1-023 P 

ST1-023 J 

Menentukan batas-batas integral Pak ..... 

Silakan. ..... 

(subjek menuliskan) 

503 

ST1-024 P Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan? 

ST1-024 J Setelah itu menentukan rumus yang akan digunakan. 

ST1-025 P Silakan tulis rumusnya ..... 

ST1-025 J (subjek menuliskan rumusnya) 

ST1-026 P 

ST1-026 J 

STJ-027 p 

ST1-027 J 

ST1-028 P 

ST1-028 J 

ST1-029 P 

ST1-029 J 

Bisa dijelaskan maksud simbol rumus tersebut ? 

Jya Pak. .... luas pertama sama dengan intergal a = 0 sebagai 

batas bawah menuju b= 1 sebagai batas atas ..... YI _ Y2 

karena kurva parabola dikurang kurva garis, karena ... e ..... 

kurva parabola berada di atas daerah arsiran sedangkan 

kurva linear berada dibawah daerah arsiran sedangkan dx 

sebagai keterangan integral. Luas kedua sama dengan 

intergal a = 1 sebagai batas bawah menuju b =2 sebagai 

batas atas ..... Y2 _ YI karena kurva linear berada di atas 

daerah arsiran sedangkan kuva parabola berada di bawah 

daerah arsiran sedangkan dx sebagai keterangan integral. 

L1 ~ S~-Y2 -("ll1) Ju 
Selanjutnya, ini [ _ _______..,_______ }? 

Batas integral 0 sampai 1 

Darimana Anda dapatkan 1 pada sumbu x ? 

Di sini ada perpotongan dua kurva. 

Bisa ditulis perpotongannya yang Anda maksud ? 

(subjek menuliskan) 
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STJ-030 P 

STJ-030 J 

504 

-7$) - 31(1 ·t 4 = 0 

'lP + 3~ -_4 ~ 0 

( ~ -I ) c 'lt + 4.) :;: () 
~=- l v u,::. -4 

Bisa dijelaskan perpotongan tadi ? 

lya pak. ..... rumusnya yaitu y linear sama dengan y parabola, 

lalu memasukkan nilai-nilai y yaitu 3x = 4 - :x2 kemudian 

dikumpulkan pada satu ruas sehingga :x2 + 3x - 4 = 0, lalu 

difaktorkan yaitu (x- I)(x + 4) = 0, kemudian x1-nya yaitu -4 

dan x2-nya yaitu I. 

STI-03I P Yangmanadigunakaniatau-4? 

STI-03I J Yang satu Pak ..... 

STI-032 P Kenapa bisa I? 

STI-032 J Karena syarat pada soal tadi yaitu x = 0 dan x 

sedangkan - 4 tidak berada diantara keduanya Pak. .... 

STI-033 P Selanjutnya ...... dari mana Anda dapat ini 

• 
Lt 

A I 2 3 .21' ~.~-.¢~ -.,_u o 
----------,~-----~.~ 

4 menjadi 4x, ~ menjadi l/3x3 ? 

Diambil dari Lt pada saat subjek menghitung: 

..2~ ·- 2 - g t 3 

b ----

2, 

42638



ST1-033 J 

ST1-034 P 

STJ-034 J 

ST1-035 P 

ST1-035 J 

STJ-036 P 

ST1-036 J 

STJ-037 P 

ST1-037 J 

STJ-038 P 

STJ-038 J 

505 

Oh ..... yang ini Pak ... dimasukkan ke rumus integral, karena 

sesuai dengan rumus integral yaitu 

koefisian per pangkat variabel ditambah 1 dikali variabel 

pang kat ee .... ditambah 1. 

Bisa dituliskan rumusnya ? dan contohnya ? 

(subjek menuliskan rumusnya dan contohnya) 

h -tt 
s ~2. a-u 
J. 'ZI3 { + c 
3 

Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

Setelah itu menentukan batas-batas integralnya. 

Kenapa bisa 1 dulu disubstitusi di sini 

-A I 2 ; 21 1 
- -.?.t-2;~ -"i'u o· 

~ (; ·· I - 11: :~I 2 J - (4 · 0 - ~ .. o 
2

- ~ 0 z) 
baru 0, adakah rumusnya ? 

/ya pak ... ada rumusnya yaitu integral batas atas dikurang 

integral bat as bawah Pak. .... 

Bisa ditulis rumusnya ? 

Bisa Pak .. .. (subjek menuliskan rumusnya) 

.b 
L s _f_(_'lle-=)~d.-~---

e F( b) ·- F{~) 

Apa maksudnya simbol-simbol yang Anda tulis ? 

/ya pak. .... integral a menuju b, a sebagai bat as bawah dan b 

sebagai batas f(x) dx, f(x) ialah kurva yang diketahui 

Pak. ... kemudian F yaitu hasil integral dari kurva yang tadi 

diketahui. F(b) adalah batas atas b disubstitusikan ke F dan 

F(a) adalah batas bawah a disubstitusikan keF. 
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(1-l-~)-o 
Selanjutnya, darimana ini [ 3 2 } ? 

ST1-039 P 

ST1-039 J Dimasukkan nilai-nilai batasnya tadi Pak ... 

ST1-040 p 

ST1-040 J 

ST1-041 p 

ST1-041 J 

STJ-042 p 

ST1-042 J 

ST1-043 p 

ST1-043 J 

STJ-044 P 

ST1-044 J 

STI-045 P 

ST1-045 J 

STJ-046 P 

sehingga 4 dikali 1 kurang 113 di kali 13 dikurang 312 dikali 

12 dikurang 4 dikali 0 dikurang 113 dikali oJ dikurang 3/2 

dikali o2 Pak .... sehingga hasilnya 4-1/3-3/2-0 Pak ... 

Jadi ... hasil dari _1_? 
. 
~ ........ .4 dikali 1 Pak ... . 

-c 
___3_ ...... ? 

l 2 ·- t 
2> ········· 113 dikali 1

3 
. 

~ 
.2 ? --......... . 

~ t 2. 
'2. .......... .3/2 dikali 12 

Kenapa bisa no/ disini D ? 

Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan 

menghasilkan 0. 

_'}~ - 1 - g 

Dari di dapat ini [ ~ ]? 

Dari ( 4 - ~ - ~ J yang disamakan penyebutnya masing-

masing Pak. .... 

Baik. ...... hasilnya ? 

6 .,--- ....... satuan luas 

Selanjutnya luas kedua, dari mana ini 
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STJ-046 J 

STJ-047 P 

STJ-047 J 

STJ-048 p 

STJ-048 J 

STJ-049 P 

STJ-049 J 

507 

Diambil dari L1 pada saat subjek menghitung: 

Jya Pak .... disini luas kedua karena Y2- YI yaitu kurva linear 

dikurang kurva parabola Pak .... sehingga kurva linear 

terlebih dahulu dikasi' masuk 

Dari mana ini 

~ ' [(3u -1 + u 2
) d?.t 

-~ ----r------~-- -~- ~---~-~----- -

~ J -tt::-~4---u -.. , ~c~~-
~ 3 I 

~- -~· --,-----------------~- -----~~-~----· --~--

3x menjadi 312 x2 ? 

ee ...... sama dengan rum us intergal pada luas pertama tadi 

Pak ... . 

2 dulu disubstitusi baru 1, kenapa ? 

Iya Pak. ..... karena rumusnya sama seperti rumus pertama 

tadi? 

Yang mana rumusnya ? 

Yaitu luas ..... e ..... integral a menuju b f(x) dx = F .. e .... batas 

at as dikurang hasil integral batas bawah Pak ..... 
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ST1-050 P 

ST1-050 J 

STI-051 P 

STJ-051 J 

ST1-052 P 

ST1-052 J 

ST1-053 P 

L 
F-(b) ·- FC~) 

"" t2 

Selanjutnya, dari mana Anda dapat ini [ 
2 J ? 

3 '2. 
- :1 

- 2.- Dari 3/2 dikali ~ Pak .... 

-~ 
..... ? 

-4------r Dari 4 kali 2 

~ ----
Kalau ini ~ ? 

' _L~ 
?> . Dari 113 dikali ~ Pak ..... . 

3 

Yangini L- ? 

ST1-053 J ?> '1. 

- ?- ' Dari 312 dikali 12 Pak .... 

ST1-054 P -4·-? 
ST1-054 J -'=\-+- 4 kali 1 

ST1-055 P r 
-~ 

? .? 

ST1-055 J I 3 

3 ' . 1/3 dikali 13 

ST1-056 P \"2 

Selanjutnya, ini 

ST1-056 J :{~~~~-~T +l=J~ -1-+ 3tj Ini hasil ______ :__}____[_ _____ __.:.___ 

508 

STJ-057 P Kenapa disini berubah tanda, tadinya {--4. ]minus 4 
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509 

... 
+----!-

menjadi [ -+-4-- 1positif 4, [ ~ ]positif 113 menjadi 

[ :?> 1negatif 1/3, coba beri alasan ? 

ST1-057 J Minus kali minus menjadi plus Pak. ... sedangkan minus kali 

plus tetap minus. 

ST1-058 p 

ST1-058 J 

ST1-059 P 

- j_ + 1 -~ 
Selanjutnya, dari mana ini [ 

2 3 1 ? 

\'2. .. . 

Dari 

Selanjutnya, ini [ 

27 + l~ ·- 2~ 

6 

Pak. .... 

1 dari di dapat ? 

STJ-059 J g . ? 
-: - t- -~ 

Dari [ 2 3 1 yang disamakan penyebutnya Pak. ... 

ST1-060 P Di dapat? 

ST1-060 J l7 -_£_ 

STJ-061 Lwt~ l : ~i + L 2 
Apa maksudnya [ -- - ------] . ? 

p 

STJ-061 J Luas total yaitu penjumlahan dari luas pertama ditambah 

dengan luas kedua sehingga (sambil menjelaskan apa yang 

dia tulis) 

Lto.ld~ - L.., ____ ±__L 2 

-
,, 

t 7 ~ 

b ~ 

30 
Cj s~ ~v ~V'I lu~s ._. \ 

G 

ST1-062 P Coba, periksa ulang kembalijawabanta'? 

ST1-062 J (subjek sementara memriksa jawabannya ).yakin Pak. .... 
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510 

ST 1-063 P Sudah yakin. .. ... 

STJ-063 J Sudah .... .. 

STJ-064 P Baik .... terimakasih banyak nak Assalamualaikum. Wr. Wb 

STJ-064 J Waalaikumsalam Wr. Wb 
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Lamp iran 

Kode 

SS1-001 

SS1-001 

SS1-002 

SS1-002 

SS1-003 

SS1-003 

SSJ-004 

SS1-004 

SS1-005 

SS1-005 

SSJ-006 

SSJ-006 

SSJ-007 

SSJ-007 

SSJ-008 

SSJ-008 

SSJ-009 

SSJ-009 

511 

Transkrip Hasil Wawancara Subjek Kemampuan sedang (TD) 

Nomor 1 

P/J Uraian 

P Assalamualaikum. Wr. Wb 

J Waalikumsalam Wr. Wb 

P Baca kembali soal nomor 1, nak ? 

J Subjek membaca (Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh 

kurva y = J!- 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3). 

P Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

J eee' .... yang pertama yaitu yang saya ketahui yaitu dengan 

kurva dengan batas-batas kurvanya di sumbu x (berpikir) 

yaitu x = 0 dan x = 3 

p 

J 

p 

J 

p 

Masih ada lagi ? 

Itu saja Pak .. 

Apa yang ditanyakan ? 

Luasnya Pak .... 

Eisa di identifikasi kurva ini y 

y = x2 
- 2x termasuk jenis kurva ? 

J Ini y = x2 
- 2x termasuk kurva parabol... 

2 2 ? 0 0 x - x, . atau mz 

P Boleh dijelaskan cirinya, kenapa dikatakan parabola ? 

J ee '..... dikatakan parabola karena dimulai dengan x2 dan 

sumbu x, x = 0 dan x = 3 sebagai syarat Pak. .... 

P Ada lagi? 

J Itu saja Pak ...... . 

P Rencana apa Anda lakukan untuk menyelesaikan soal ini ? 

J Rencananya itu Pak.... pertama-tama menentukan 

menggambar kurvanya Pak. ... tetapi memiliki caranya 

tersendiri, yang kedua yaitu menentukan rumusnya, yang 

ketiga, langkah selanjutnya kita selesaikan dengan operasi 

hi tung. 
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SS1-010 

SS1-010 

SS1-011 

SS1-011 

SS1-012 

SS1-012 

SS1-013 

SS1-013 

SS1-014 

SS1-014 

SS1-015 

SS1-015 

512 

P Apa yang Anda lakukan berdasarkan rencana yang Anda 

sebutkan tadi ? 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

ee ' .... menentukan teknik menggambar kurvanya 

Silakan ..... 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 

t~:!;-s-kan) 

x :: i> ol. cr "',>: -:::. 4-'l. 

Untuk mendapat nilai x baru, kita memfaktorkan kurva y 

tadi, ee ... y = x2 - 2x, berarti pemfaktorannya yaitu x(x - 2) 

berarti.. .. kan x2
- 2x = 0 berarti x = 0 dan x = 2. 

Lanjut ..... . 

Setelah itu, kita menggambar kurvanya Pak ... ee ..... karena 

nilai ax2 positifPak .... berarti kurvanya menghadap keatas. 

Bagaimana seandainya kalau negatif a-nya ? 

Berarti kurvanya menghadap ke bawah. 

Bisa digambarkan ? 

ee ...... (berpikir) ......... 

Yang tadi Anda sebut ..... apa tadi? 

Menghadap ke atas. (subjek menggambarkan sambil 

mengungkapkan apa yang dia gambar) 

Begini gambarnya mengahadap ke atas Pak ...... 

Bigini gambarnya menghadap ke bawah. ..... 
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SS1-016 

SS1-016 

SS1-017 

SS1-017 

SS1-018 

SS1-018 

SS1-019 

SS1-019 

SS1-020 

SS1-020 

p 

J 

p 

J 

513 

Bisa dijelaskan tentang x(x - 2) ?apa sebabnya Anda 

menu/is ~ '1.. ( 'IC - t.) ? 

Karena ....... maksudnya ini pemfaktorannya f- 2x, kalau 

kita mengalikan x kali x berarti hasilnya x2 
, x dikali -2 

hasilnya -2x. Mendapatkan hasil sesuai dengan yang 

difaktorKuYi tadi...yaitu .f - 2x 

Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

Setelah itu saya mulai menggambar sumbu x y lalu 

menentukan titik di sumbu x sesuai dengan yang saya dapat 

tadi. ee.... titik pertama di .... no/ ...... titik kedua di .... 2 dan titik 

ketiga di .... eh ..... titik ketiga di 3.ee... setelah saya 

menggambar kurvanya, sesuai dengan yang saya dapat 

kurva parabola yaitu kurva menghadap ke atas (subjek 

menggambarkan sambil rnengungkapkan apa yang dia 

gambar) 

Baru saya arsirmi daerah yang ditentukan untuk dihitung ... 

P Mengapa Anda mengarsir ada yang di bawah sumbu x ada 

juga di atas sumbu x ? 

J Karena ini perhitungannya Pak. ... terhadap sumbu x 

P Ada lagi penjelasan lain ? 

J Itu saja Pak. .... 

p 

J 

Terus apalagi yang Anda lakukan ? 

Kan. .... ini kurvanya sudah selesai, sekarang saya 

menentukan rumusnya.yaitu rumusnya yaitu menghitung 

luas (subjek menuliskan rumus sambil mengungkapkan apa 

yang dia tuliskan) 

., ~ 

1.-'-tc.j ~ ~ f= Gc) ± J 'i F{!') 
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SS1-021 

SS1-021 

SS1-022 

SS1-022 

SSJ-023 

SS1-023 

SSJ-024 

SSJ-024 

SS1-025 

SSJ-025 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

514 

Bisa dijelaskan apa maksud simbol yang Anda tulis ini, ada 

negatif, ada integral a ke b ? 

Saya mendapatkan untuk yang pertama negatif karena 

terletak dibagian y negatif, ee .... sedangkan untuk positif 

terletak dibagian y positif. ee ..... nilai b dan a yang pertama 

dilihat dari f-r.;·n_Pak. .... ee ..... a itu 0 sedangkan b-nya 2. 

Untuk yang kedua nllai a-nya = 2 dan nilai b-nya = 3. f(x) 

yaitu.J! -2x 

Apa lagi yang Anda lakukan ? 

Setelah mendapatkan rumusnya, saya mulai memasukkan 

a, ~ 

angka-angka di dalam rumus ini /'"'"J :;:.--~ ~G<) t J" w) 

]lalu mengerjakannya. 

Silakan kerjakan. ... 

ee.. .. (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 

dia tuliskan) 

~-- ·-~-----·- --·\------,--~--

- -;_-)o_ ~'L"f. ly. t_jJ -~l' ~~ 

berarti hasilnya ini ... 
-- . ,_,,_ ·-,:::-;;; "\.. 

= L)-x-X J c> 
~ 

ee ..... lalu saya mengerjakan dengan cara pekerjaan integral 

tentu ..... ee ..... yaitu 113 untuk x bagian pertama kita ganti 

dengan nilai b dikurang bagian kedua diganti dengan nilai 

a. 

Bisa disebutkan rumusnya dulu, yang tadi Anda sebut 

integral tentu ? 

Rumusnya Pak. ... 

Ya ... rumusnya, yang tadi Anda katakan integral tentu ? 

ee ...... saya pakai pemisalan saja dulu Pak .... ee ..... misalnya 

kita buat (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa 
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SS1-026 

SS1-026 

SS1-027 

SS1-027 

SS1-028 

SSJ-028 

SS1-029 

SS1-029 

SS1-030 

SS1-030 

SS1-031 

SS1-031 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

yang dia tuliskan) 

r)<.-"L]Q 

( b -'l) - t C( - ,_ 2 

515 

berarti untuk pertama-tama kita ganti nilainya, nilai x-nya 

yaitu (b -2)- (a- 2) 

Bisa diberikan alasan mengapa seperti ini ? 

(agak lama berpikir) ...... ee ................ . 

Atau memang seperti itu rumusnya ? 

Sepertinya rumusnya Pak .... tapi rumus aslinya saya lupa ... 

Dari mana ini x2 menjadi 1/3 x3 ? 

ee .... sesuai dengan rumus cara pengintegralan. 

Bisa ditulis rumusnya ? 

ee .... yaitu (subjek hanya menuliskan contoh sambil 

mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

3 .,(' ::- \ 'J..fl 
X. 

\ 1 
- ........ )C..._ 

- 1 1.. t__:\ _____ _ 

Nilai di depan x dibagi dengan pangkat x ditambah satu, 

ee ... baru x-nya pangkatnya ditambah satu. Berarti ini ~ , 

integralnya yaitu integralnya berarti kan. .... di depan x 

samadengan satu, berarti satu, pangkatnya dua, dua 

ditambah satu, e ' .... . x berpangkat dua ditambah satu, ini 

hasilnya samadengan 1/3x3
. 

Selanjutnya, apalagi yang Anda lakukan ? 

Saya mulai mengerjakannya Pak. ... 

Ya .... silakan .... 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 

tuliskan) 
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SS1-032 p 

SS1-032 J 

SS1-033 p 

SS1-033 J 

SS1-034 p 

-"-----.J 
I 

-= 01 + i '!:- ~ Sctl _1. I )--+ -+------ ~ ----------j 

Sudahmi Pak ..... 

Ya ...... dari mana Anda dapatkan 

bisa dijelaskan ini nak, apa maksudnya? 
---- ~- - ,_,___- ----.,:-;;;;:;- "\:: 

=-[ _t_X":..x J ~ 
~ c. 

516 

e ..... (berpikir sejenak) ...... karena pertama-tama kita 

menggantikan nilai x-nya dengan nilai b, nilai b yaitu 2, 

berarti 1/3, kan ...... nilai b-nya 2 berarti 23 dikurang 2
2

, e ... . 

untuk yang kedua yaitu 113 kan. ... nilai a-nya samadengan 0, 

berarti kita menggantikannya x-nya menjadi a yaitu 

113 (0/- (0/. 

Terus yang ini? 

ee .... untuk bagian daerah keduanya, e ' ..... kan ... kita lihat 

berdasarkan ini b-nya yaitu 3, berarti 113 (3/- 3
2
, bagian 

keduanya yaitu nilai a-nya kan .... bernilai 2 berarti 

x-nya kita ganti 2 yaitu 1/3kali (2/- 2
2 

---- --~ ----r f!!J 
Dari mana Anda temukan ini [~-- __2_ -U]. .. ... ? 
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SS1-034 

SS1-035 

SS1-035 

SS1-036 

SS1-036 

SS1-037 

SS1-037 

517 

J 813 - 4, saya mendapatkannya yaitu dari perhitungan ~ 

yaitu 8, 8 dikali 113 menghasilkan 8/3, sedangkan 22 

hasi/nya samadengan 4, sedangkan untuk 1/3(0/ - if , 
karena menghasilkan nilai 0, e .... if samadengan 0 dikali 113 

tetap 0, baru if samadengan 0 juga, 0 - 0 sama dengan 0 

berarti hasilnya 0, karena hasil~'?)'({ no/ , saya tidak 

menuliskannya di lembar jawaban ini. 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Terus ini {fC.,; ">"'- 3 " )] dari mana dapat ini 

r~-J 27/3-9? 

ee ..... saya mendapatkannya yaitu ..... karena 33 menghasilkan 

ni/ai 27, 27 dikali 1/3 hasilnya 2713, ee .... sedangkan - 32
, 

e ...... 32 hasilnya samadengan 9. Berarti 2713 - 9 itulah 

hasi/nya. Bagian keduanya 1/3 dikali 23 -22
, mendapatkan 

nilai 8/3 - 4 karena 23 hasilnya 8 dikali 1/3 menghasilkan 

8/3, sedangkan 22 ni/ainya sama dengan 4 berarti hasilnya 

813-4. 

~" ·-8+12 Terus, yang ini[ - ) apa sebabnya ? 
3 

Pertama saya hitung, saya menyamakan penyebutnya, 

menjadi penyebut 3. Ee ... .. 813 - 4. Untuk menyamakan 

penyebutnya berarti 4-nya harus dikali 3, berarti 
8

-
12 

3 

Karena ini (033) dalam kurung sedangkan luarnya bernilai 

negatif, saya masukkan negatifnya dalam kurung, berarti 

. -8+ 12 
menghaszlkan 

3 

B . d. 1· h ·1 · ·;;o36:1 B h ·z · · - 8 +12 ? zsa ztu zs asz nya zm1, '/· erapa asz nya zm . 
3 

~ 
Hasilnya sama dengan -J 
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518 

SS1-038 p _gp<i: l c 

Terus yang ini [ 3 }, nak? 

SS1-038 J Ini dari hasilnya saya dapatkan dari daerah kedua yaitu 

(£- - "1) 
~- --- - 8/3 - 4. 

SS1-039 p ~ 
Oh. ... seperti itu. Hasilnyajawaban ini [ -~]? 

SS1-039 J Berpikir ...... 

SS1-040 p Oh. ..... samajuga? 

SS1-040 J lyaPak ...... 

SS1-041 p Oh. .... iya ..... 

SS1-041 J &> , 
...- s .L 7 

Berarti hasilnya 1---- _"!_ _____1. .. ;-- ---8/3 satuan luas. 

8/3 berasal dari: 
~ , 

~-- _100 + :f... ::::.- - Sc:,.L _1., 7 "} - -':3--- --- J---- -- - "1-f-- -- -

SSJ-042 p Bisa diperiksa kembali jawaban Anda ? 

SS1-042 J Berpikir ........ .lnsya Allah, saya sudah. .. . yakin 
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Lamp iran 

Kode 

SS1-001 

SS1-001 

SS1-002 

SS1-002 

SS1-003 

SS1-003 

SS1-004 

SS1-004 

SS1-005 

SS1-005 

SSJ-006 

SS1-006 

SS1-007 

SS1-007 

SS1-008 

SS1-008 

519 

Transkrip Basil Wawancara Subjek Kemampuan sedang (TD) 

Nomor2 

PIJ Uraian 

P Kita pindah soal kedua. 

J Subjek membaca (Hitunglah luas daerah yang dibatas(oleh 

kurvay = 4 --f dany = 3x, garis x = 0 dan x = 2). 

P Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

J ee..... soal ini yaitu terdapat dua kurva dan adanya 

ee ..... . garis pembatasan x = 0 dan x = 2 

P Apa yang ditanyakan ? 

J Luasnya Pak ..... 

P Kurva jenis apa namanya, dua kurva yang Anda sebutkan ? 

J Kurva y = 4 - x2 berjenis parabol sedangkan y = 3x disebut 

kurva garis dan x = 0 dan x = 2 sebagai syarat. 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Bisa dijelaskan perbedaan dua kurva ini ?untuk 

membedakan kurva yang pertama dan yang kedua ? 

Saya bisa membedakannya dengan cara penggambarannya 

saja Pak. Kalau ciri-cirinya saya lupa Pak. .... 

Bisa digambar ? 

Kalau kurva parabola kita mendapatkannya yaitu dengan 

cara pemfaktoran, sedangkan kalau kurva garis kita 

mendapatkannya dari cara pemisalan. 

Apa rencana yang Anda lakukan pada soal ini ? 

Hampir mirip dengan nomor 1, Pertama kita menggambar 

kurvanya, yang kedua menentukan rumus, yang ketiga 

menyelesaikannya dengan operasi hitung. 

Langkah pertama apa yang Anda lakukan ? 

Langkah pertama menggambar kurva,kita menggunakan kurva 

pertama (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa 

yang dia tuliskan) 
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SS1-009 

SS1-009 

SS1-010 

SS1-010 

SS1-011 

SS1-011 

SS1-012 

SS1-012 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

520 

~-- ----- ·-·~----- ~-···~--- ---
,_~ -7< 

t~ -u - '1<, -\-~ ---··-----_ 
j 1. -~--~"\..~i (_~~'-/ -t .... -- ··--·-- ··-· ··-· -
I v -:. - "L of.ct... ¥ :::: + '-

ini sama hasil -f + 4, pemfaktorannya yaitu (-x - 2)(x -

2). Berarti x = -2 dan x = 2 

Bisa dijelaskan pemfaktoran Anda ini mengapa Anda 

dapatkan (-x- 2)(x- 2) ? 

Pemfaktorannya untuk mendapatkan nilai -x2 + 4, dilihat ini 

Pak ..... -x kali x hasilnya -f, -x kali -2 hasilnya 2x, -2 kali x 

mendapatkan hasil -2x sedangkan -2 kali -2 hasilnya 4, jadi 

kalau ditulis Pak .... hasil akhirnya -x2 + 2x- 2x + 4, positif 

2x- 2x samadengan 0 Pak. .... berarti tidak usah dituliskan. 

-~ .... +~ ~cr_ 
Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

e .... saya menuliskan lagi kurva garisnya Pak ... (subjek 

menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

-;tor-r~ 
\ ( 'L.-;x: 0 

y = 3x , saya memisalkan begini (sambil membut tabel) y x, 

x bernilai 0 maka y-nya juga 0 P ak. ... untuk x = 1, berarti y-

nya samadengan 3. 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

Saya mulai menggambar kurva tersebut. 

Ya ..... silakan. ... 

(subjek menggambar) 
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SS1-013 

SS1-013 

SS1-014 

SS1-014 

SS1-015 

SS1-015 

SSJ-016 

SS1-016 

SSJ-017 

SS1-017 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

521 

Mengapa parabolanya membuka ke bawah ? 

Karena nilai .. ... ~ -nya bernilai negatif. 

Kalau positif? 

Mengahadap ke atas Pak .... 

Mengapa Anda Arsir disini ? 

\ .'""L 

Lama berpikir ............. saya mengarsir disini karena dibatasi 

oleh dua kurva dan menggadap ke sumbu x. 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

ee ...... saya menentukan rumusnya dulu Pak ... e ..... rumus 

luasnya yaitu (subjek menuliskan rumusnya sambil 

mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

-----~-~--- I ~ 

LY\" ~ -~- ~- ::_:2 - ~~ 
Eisa dijelaskan simbol-simbol yang Anda tulis ini integral a 

ke b f(x) dikurang integral a ke b g(x) ? 

berpikir ......... ee .... untuk f(x)-nya Pak ... saya pakai untuk 

kurva yang pertama yaitu 4 - x2 sedangkan untuk yang 

g(x)-nya Pak. ..... saya pakai untuk kurva kedua yaitu 
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SS1-018 

SS1-018 

SS1-019 

SS1-019 

SS1-020 

SS1-020 

p 

J 

522 

3x.ee .... ini b-nya Pak. .... kan. ... nilai batasannya yaitu mulai 

dari 0 ke 2 

--
f (1') 4-'>''

oCY:) ~Y 

Terus ini simbol integral a ke b g(x) ? a ke b yang mana 

dimaksud? 

Tetapjuga samayangpertama ..... O ke 2juga. 

P Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

J Saya mulai memasukkan angka-angkanya Pak. ... (subjek 

menuliskan rumusnya sambil mengungkapkan apa yang dia 

tuliskan) 

p 

J 

' i1 ' J 
Bisa dijelaskan ini [~ Jo -~ - -4~] integral 0 ke 2, 4 -

x2 dikurang integral 0 ke 2, 3x. 

Kan ..... saya mengganti f(x) dengan kurva pert am a yaitu 4 -

x2 lalu g(x) saya ganti dengan kurva kedua yaitu 3x. Nilai 

yaitu batasannya ... kan. .... dilihat dari gambar tadi, 
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SS1-021 

SS1-021 

SS1-022 

SS1-022 

SS1-023 

p 

J 

p 

J 

p 

523 

\ \.... 

batasannya juga sama berarti nilai b-nya 2, nilai a-nya 0. 

Selanjutnya, dari mana ini 4 berubah menjadi 4x dan x2 

berubah menjadi 1/3x3 ?bisa dijelaskan? 

-, 
-~ 

Bisa Pak. ..... .4 menjadi 4x karena integral dari 4 sama 

dengan 4x sedangkan integral dari ~ yaitu 113x3 

Mungldn ada rumusnya ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 

tuliskan) 

,_ ~ 
- _l_ ~"L-_f_, ___ -~-"--]<.-'3~ 

__ 'l,.,t- t 

Berarti kita bisa rnemisalkannya Pak. ..... e .... untuk nilai 4, 

anggaplah 4 dikali x0
, x0 sama dengan 1, karena hasilnya 1 

berarti tidak usah saya tulis Pak. ..... ini (021) integral 4 

berarti kit a misalkan berarti 4 per kan. .... pang kat 0 , 0 

ditambah 1 . e .... x pangkat 0 tam bah I. Berarti hasilnya 

sama dengan 4/1 karena 4/1 berarti penyebutnya tidak usah 

ditulis Pak. ..... 4 ...... x pangkat satu. Begitu Pak. ... . 

113 x3 tadi? 
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SS1-023 

SS1-024 

SS1-024 

SS1-025 

SS1-025 

SS1-026 

SS1-026 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

524 

e .... 113 x3 e ....... (subjek menuliskan sambil mengungkapkan 

apa yang dia tuliskan) 

------------- ---r---~- j 

f .,..... - \ "L.t- - - "" _,... - )( - ' ,_ 

_'J,,J·L __ _ 

integral dari x2 berarti nilai de pan x kan..... tidak ada, 

berarti saja dengan di depan itu 1, berarti 1, pangkat dari x 

yaitu 2 , 2 ditambah 1 berarti 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 

tam bah 1, hasilnya sama dengan 1 /3x3
. 

312 ~ bisa di jelaskan ? 

312 ~ (subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang 

dia tuliskan) 

T r+r 
1~ = 3 >< 

l +! 

Didapat dari integral 3x . e ...... nilai di de pan x yaitu 3 

sedangkan x berpangkat 1, berarti 3 per ..... pangkat x di 

tam bah 1 berarti 1 ditambah 1, x-nya berpangkat 1 

ditambah 1 berarti 3/2x2
. 

Selanjutnya, dari mana ki dapat 

4.2-113 (2/- (4.0 -113 (0/? adakah rumusnya? 

ee ...... Saya mengambil pemisalannya integral tentu saja 

Pak ... . 

Bisa ditulis ? pemisalan yang Anda maksud ? 

Pemisalannya yaitu (subjek menuliskan 

mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

L 4 I ) ] b ---
-- ~ --=1 I< Cf--

IL\b -~ _b' J-I Li -~---:::; -~J 

sambil 

Kurung siku .... saya pakai langsung ini(025) Pak .... e ..... . 

4x - 1 /3x3 
, bat as an b . . . a, a menuju b e .... untuk 

pertamanya Pak... berarti kita (4b - 113 b3
) - (4a -

42638



SS1-027 

SS1-027 

SSJ-028 

SS1-028 

p 

J 

p 

J 

1/3a3).seperti ini pemisalannya Pak .... 

Selanjutnya apalagi yang Anda lakukan ? 

525 

Saya mulai mengerjakannya Pak ... x-nya saya ganti dengan 

nilai b, nilainya itu 2 berarti 4 dikali 2 menghasilkan 8. ee .... 

- 113 ~. x-nya masih saya ganti nilai b, yaitu 2 berarti 113 

2
3
, ~ hasilnya 8, 8 dikali 1/3 mengahasilkan 8/3 berarti 8-

8/3 . untuk yang kedua 4 dikali nilai a yaitu 0, 4 kali 0 

hasilnya 0, dikurang 113 dikali nilai a pangkat 3, berarti 1/3 

dikali if.ee .... karena karena hasilnya 0 dikurang 0 berarti 0, 

saya ndak menuliskannya dijawaban, dikurang 3/2 ... nilai b 

.... 2 berarti 312 dikali :f yaitu ee ..... 3 dikali 4 per 2 berarti 

1212 dikurang 312 ... e .... nilai a-nya kan. ... O berarti rl, rf 

samadengan 0, 0 dikali 3 menghasi/kan 0, 012 hasilnya tetap 

0 jadi say a juga tidak menuliskannya. berarti hasilnya yaitu 

8 dikurang 8/3 dikurang 12/2, 1212 sama dengan 6. 

i." 1:'1 -~@ ~ 
~ ~-------

Selanjutnya darimana dapat ----~- ~------- ....... ? 

& e-
') 

e ..... saya menyamakan semua penyebutnya Pak. .... e ...... saya 

memakai penyebut 3. Untuk 8 agar mendapatkan menjadi 

penyebut 3 berarti hasilnya 24, berarti 2413 dikurang 

8/3.e ..... untuk 6, saya mengalikan dengan 3 Pak. ... berarti 

24-8-18 
18/3. Berarti kalau kit a hi tung .... ee .... hasilnya 

3 

yaitu -213 satuan luas. 
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SS1-029 p Kenapa hasilnya luas negatif, padahal seharusnya luas itu 

hasilnya positif? 

SS1-029 J Saya rasa ada kesa/ahan, kesa/ahan dalam menentukan 

rum us. 

SS1-030 p Kesalahan dalam menentukan rumus ? 

SS1-030 J lyaPak ... 

SS1-031 p Bisa diperiksa kembali jawabannya ? 

SS1-031 J Subjek sementara memeriksa jawabannya. 

SS1-032 p sudah yakin benar ? 

SS1-032 J Lama berpikir ..... yakin Pak ..... 

SS1-033 p Terima kasih banyak, Nak. Assa/amualaikum Wr. wb. 

SS1-033 J Waa/aikumsalam Wr. Wb 
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Lamp iran 

Kode 

SR1-001 

SR1-001 

SR1-002 

SR1-002 

SR1-003 

SR1-003 

SR1-004 

SR1-004 

SR1-005 

SR1-005 

SR1-006 

SR1-006 

SR1-007 

SR1-007 

SR1-008 

SR1-008 

SR1-009 

SR1-009 

SR1-010 

SR1-010 

527 

Transkrip Hasil Wawancara Subjek Kemampuan rendah 

(TD) Nomor 1 

PIJ Uraian 

P Assalamualaikum. Wr. Wb 

J Waalaikumsalam Wr. Wb 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

Baca soal nomor 1, nak? 

Subjek membaca (Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh 

kurva y = :x! - 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3). 

Apa yang diketahui pada soal yang Anda baca ? 

Yaitu y = ::l - 2x, sumbu x, garis x = 0 dan x = 3 

Apa yang ditanyakan ? 

Yaitu luas daerah. 

Kurva jenis apa yang Anda sebutkan tadi ? 

Y aitu kurva parabola 

Terus, yang ini sumbu x, garis x = 0 dan x = 3, sebagai apa 

? 

Sebagai batas-batas daerah sebagai syarat. 

Bagaimana Anda bisa mengenal bahwa y = x2 
- 2x adalah 

parabola? 

Karena x-nya berpangkat dua, merupakan ciri-ciri dari parabola. 

Apa rencana yang Anda lakukan, dalam menyelesaikan soal 

ini? 

Yaitu membuat gambarnya, menentukan rumus-rumusnya, 

mengarsir daerah kurva,dan menyelesaikannya dengan 

menggunakan operasi hitung. 

P Berdasarkan rencana yang Anda sebutkan tadi, apa yang 

pertama Anda lakukan ? 

J Yaitu menentukan teknik menggambar kurvanya. 

P Silakan. ... bagaimana teknik menggambar kurvanya. 

J (subjek menggambar sambil mengungkapkan apa yang dia 
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SR1-0ll 

SR1-011 

SR1-012 

SR1-012 

SR1-013 

SR1-013 

SR1-014 

SR1-014 

p 

J 

p 

J 

528 

gambar) 

Dari mana Anda tentukan, pada sumbu x ini ada 0, ada titik 

2, ada titik 3 

Karena 0 sudah merupakan batasnya dari :l - 2x, kemudian 

2 yaitu ee .... dari ..... x2 
- 2x ...... karena merupakan bentuk 

faktor 

Silakan di faktor ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 

tuliskan) 

---'~_h_-"1) - _Q__ --

x:o\/ v 

P Apa dasarnya ini sampai Anda temukan x(x - 2) 

adakah alasannya sampai ruas kanan sama dengan 0 ? 

0 ? 

J 

p 

J 

Karena x(x- 2) = 0, x-nya itu sama dengan y, y = 0, maka 

ditulis itu dikeluarkan x-nya, x diluar dalam kurung x 

dikurang 2 sama dengan 0. Untuk x = 0 maka y-nya = (0/ -

2(0) = 0 jadi titik (0,0). 

Mengapa kurva Anda membuka ke atas ? 

Karena a-nya sama dengan 1, yaitu lebih besar daripada 0. 

42638



SR1-015 

SR1-015 

SR1-016 

SR1-016 

SR1-017 

SR1-017 

SR1-018 

SR1-018 

SR1-019 

SR1-019 

SR1-020 

SR1-020 

SR1-021 

SRJ-021 

SR1-022 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

529 

Kalau a-nya lebih kecil dari 0 ? 

Maka kurvanya akan membuka ke bawah. 

Eisa di gambar ? yang membuka ke atas, dan membuka ke 

bawah? 

(subjek menggambar) 

<.0 

Kalau gambar ini 

' / 

" I 

" _/ 

membuka ke bawah atau ke atas ? 

Ke atas .... 

Syaratnya, bagaimana tadi ? 

Apabila a-nya lebih besar daripada 0. [ l: ") 0 J 

Kalau yang ini syaratnya ? 

Apabila a-nya lebih kecil daripada 0. [ 'i <. 
0

] 

Mengapa Anda arsir di atas sumbu x, dari 2 ke 3 ini ? 

Karena batasnya sudah ditentukan, yaitu x-nya sama 

dengan 3.jadi .... eee .... titik 3 di garis lurus dari kurva 

parabola tersebut . 

Seperti itu ? 

Iya ..... 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 
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SRI-022 

SRI-023 

SRI-023 

SRI-024 

SRI-024 

SRJ-025 

SRI-025 

SRJ-026 

SRJ-026 

SRJ-027 

SRJ-027 

SRJ-028 

SRJ-028 

SRJ-029 

530 

J Yaitu menentukan batas-batas integral. 

p Mana batas-batas integral yang Anda maksud ? 

J Yaitu 2 sampai 3. 

p Selanjutnya, apa/agi yang Anda /akukan ? 

J Yaitu tentukan rumus yang digunakan sesuai dengan batas-

p 

J 

batas integral. 

Silakan, tentukan rumusnya ? 

(subjek menu/iskan) 

:;: f~ -,c'- 2-x:-
7 

" 3 

~- ---1/-~ X7.-~f~- --- ----~- -
- ~t;Y- lll' - H c.1' ~,r ) 

= ---2l_u_- --i!-- ---- ( ~ ~-- ~-t 
;: __ ~-2~~~ ---..;- I 4 

3 

-~ 27-~!}__ -~----1 -+ "j__ __ -
- 3 ------4-5- -------------------

-- • n ,.._ 
-~~ --~-~---- ---- ------------

- ___3~ __ ( ----- ---- -----

- <9 t) 

3 

-::. L( 
----~----

___ 3 ______ _ 

P Apa maksud simbol yang Anda tulis ini integral dari a ke b 

? 

J Yaitu bawah sampai batas atas. 

P x2 -2x? 

J Yaitu nilai y = x2 
- 2x, yaitu dari kurva parabola. 

P 2 ini? 

J Yaitu sebagai pengganti batas bawah ... a. 

p 3? 
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SR1-029 

SR1-030 

SR1-030 

SR1-031 

SR1-031 

SRJ-032 

SR1-032 

SR1-033 

SR1-033 

SR1-034 

SR1-034 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

531 

3 sebagai penganti batas atas bagian b. 

Dari mana Anda temukan x2 menjadi 1/3 x3
, 2x menjadi 

212~ ? silakan. ... adakah rumusnya ? 

3 

Yaada ..... 

Silakan ditulis rumusnya ? 

Yaitu (subjek menuliskan rumus) 

t rr'\tl 
-X 
~f I 

Bisa diberikan penjelasan di mana dapat ~ menjadi 113x3 

berdasarkan rumus tadi ? 

Yaitu rumusnya -
1
-, nilai n-nya yaitu 2, jadi 2 ditambah 

n+l 

1, x-nya yaitu 2 tam bah 1, jadi menghasilkan 1/3 x3
. 

-- ?(HI 
~- X 

3 

Terus, 2x menjadi ~x2 ,darimana? 
L 

2x .... .jadi ...... nilai 1-nya dengan dikalikan 2, yaitu 2 

2 2 per .... ee ..... 1 ditambah 1, jadi menghasilkan -x dan 212 
2 

disederhanakan jadi hasilnya yaitu ~-

2._ I+ I 
,il'c··-

~t.-+1---· 
__ ',2_ ""?c.~ ---_____2::.__ __ _ 

)(2 

Mengapa di sini kita tulis, adakah memang rumusnya ini ? 

~ bf- (ll' - H (d -(1), ) 

Ada .... 
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SR1-035 

SR1-035 

SR1-036 

SR1-036 

SR1-037 

SR1-037 

SR1-038 

SR1-038 

SR1-039 

SR1-039 

SR1-040 

SR1-040 

SR1-041 

SR1-041 

SR1-042 

p 

J 

p 

J 

532 

Bisa tuliskan rumusnya ? berikan alasan ? 

Lama berpikir ...... (subjek menu/iskan rum us) 

Bisa c.:~:daskan apa maksudnya itu rumus ? simbol ini ? 

Yaitu a ... ee .... integral b, yaitu batas a di bawah, batas b di 

at as, y 1-nya yaitu y-nya yaitu ~ - 2x . 

P Yrnya? 

J ee ..... ~ -2x 

P Mengapa di sini kita tulis disubstitusi 3 dahulu, baru 

sesudah itu baru disubstitusi 2 berikutnya ? 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

_? ____ f>l-~ X~-t- ------- -----
- ;(:sf-(J)L- t}-f2)3 -{2)1 j 

Karena .... ee ..... didahulukan itu batas atasnya kemudian 

disubstitusikan batas bawah 

Dari mana Anda dapat ? 

~ ¥ -~- --~(_ ~- - ~-z 
Yaitu dari ..... l/3 ... ee .... kali 33 dikurang 32 kurang dalam 

kurung 1/3 dikali 23 ddikurang 22
. 

: ~~)1 -(ll'- (1(d ~~r) 
~7 
""I_ ini dari mana? 

'L\1 
3 ~ Y} J/3 dikafi 33 

Kalau yang~ ? 

22 
.... e ..... 32 rt~] 

.JL 
Yang ini 3 ? 
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SR1-042 

SR1-043 

SR1-043 

SRJ-044 

SR1-044 

SRJ-045 

SR1-045 

SR1-046 

SRJ-046 

SRJ-047 

SR1-047 

SRJ-048 

SR1-048 

SR1-049 

SRJ-049 

SRJ-050 

SRJ-050 

SR1-051 

SRJ-051 

J 

p 

J 

113 dikali 23 t1 (2- )
3 

1 

--~? 

22 f(a.) "2_1 

533 

P Selanjutnya, mengapa di sini (044) tandanya berubah 

J 

negatif 4 [=- ~] menjadi positif 4 [t_1_}. 

Karena ..... ee ..... terbuka kurung, keluar dari kurungnya jadi 

menghasilkan plus 8/3 menjadi minus 8/3 dan minus 4 

menjadi plus 4. 

p ~ 
Selanjutnya, dari manaki' temukan ___3_ ? 

J Yaitu hasil dari perkalian campuran 2713-8/3 

P Dari mana ini -5 ? 

J Itu hasil dari = ~ -t 3_ 

p !;:I - t) 

Selanjutnya, ini 3 ........ ? 

J Yaitu 

.1-i- s= 
__3__ ___ ~_!_ 

ditambahkan satu pada ... ee .... penyebutnya 5/1, dikalikan 

h . a· h .1,_ 19-15 campuran, peca an campuranJa 1 meng aslt~-an 
3 

P Hasilnya? 

J . .:----~ 
Sehingga menghasilkan _ 3 

P Jadi kesimpulannya luasnya 413 

J lya ..... . 

P Coba periksa ulang kern bali jawabannya ? 

J Ya ..... saya sudahyakin denganjawaban saya 

P Sudah yakin ? 

J Yakin. ... 
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Lamp iran 

Kode 

SR1-001 

SR1-001 

SR1-002 

SR1-002 

SR1-003 

SR1-003 

SR1-004 

SRJ-004 

SRJ-005 

SR1-005 

SRJ-006 

SR1-006 

SRJ-007 

SRJ-007 

SRJ-008 

SRJ-008 

SRJ-009 

SRJ-009 

534 

Transkrip Hasil Wawancara Subjek Kemampuan rendah 

(TD) Nomor2 

PIJ Uraian 

P Silakan dibaca soal kedua ? 

J Subjek membaca (Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh 

kurvay = 4 -x2 dany = 3x, garis x = 0 dan x = 2). 

P Apa yang Anda ketahui dengan soal ini ? 

J Yaitu y 1 = 4 - ~ dan Y2 = 3x dan batas-batasnya yaitu x = 0 

danx = 2. 

P Apa yang ditanyakan pada soal ini ? 

J Yaitu luas daerah. .... 

P . Kurva jenis apa yang Anda sebutkan tadi ? 

J Yaitu kurvajenis parabola dan kurva garis lurus 

P Bisa disebutkan cirinya parabola yang Anda sebutkan ? 

J Yaitu ... ee ... a-nya berpangkat dua.dan kurva garis lurus yaitu 

... ee .... koefisiennya tidak berpangkat. 

P Selanfutnya, ini garis x = 0 dan x = 2 sebagai apa ? 

J Sebagai batas-batas integral. 

P Apa rencana yan~ Anda lakukan dalam menyelesaikan 

soal ini? 

J 

p 

J 

p 

J 

Yaitu membuat kurvanya, yang kedua yaitu menentukan rumus

rumusnya dan mengarsir daerahnya dan terakhir yaitu 

menggunakan operasi hitung. 

Selanjutnya, berdasarkan rencana yang Anda sebutkan, 

apa yang pertama kali Anda lakukan ? 

Yaitu membuat kurva terlebih dahulu. 

Silakan buat kurvanya .... 

(subfek menggambarkan sambil mengungkapkan apa yang 

dia gambar) 
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SR1-010 

SR1-010 

SR1-011 

SR1-011 

SR1-012 

SR1-012 

SR1-013 

SR1-013 

SR1-014 

SR1-014 

SR1-015 

SR1-015 

p 

J 

p 

' 
\ I 

'1/f.V p ;z. 
v 

--'------

f.-~-~-~-~------- _______ 3Y~---------·---------
'f-lr t. ; 0 IS :: -' 

'IC ( 1- x) = o 
'lt=O \/clf~-;)::6 -~--

""t(-(o) 

~ l( 

Sudah? 

Sudah. .. 

- 0 

-----------------------------

535 

Baik. Apa lagi yang Anda ..... sebentar ...... mengapa Anda 

arsir di sini ? 

J ee .... karena sudah menentukan itu batasnya. 

P Mana batasnya, nak ? 

J Yaitu0dan2 

P Mengapa kurvanya membuka ke atas ? 

J Karena koefisien a-nya ... ee .... sama dengan. ..... (berpikir) 1, 

p 

J 

p 

J 

karena kurvanya 1 yaitu ... ee ...... karena lebih besar dari 

pada 0. 

Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

Yaitu .. ee ... dalam mengarsir yaitu menentukan batas-batas 

integralnya berdasarkan gambar. 

Silakan. mana batas-batas integralnya berdasarkan gambar 

? bisa ditunjukkan ? 

(subjek menuliskan dan menunjukkan sambil 
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SR1-016 

SR1-016 

SR1-017 

SR1-017 

SR1-018 

SR1-018 

SR1-019 

SR1-019 

SR1-020 

SR1-020 

SR1-021 

SR1-021 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

536 

mengungkapkan apa yang dia gambar) 

0 ............ 2 

Selanjutnya, apa /agi yang Anda /akukan ? 

Yaitu memasukkan rumus sesuai dengan batas yang 

diintegralkan 

Bisa ditu/iskan rumusnya ? 

Yaitu .... (subjek menuliskan rumus sambil mengungkapkan 

apa yang dituliskan) 

)'fj Yt - Y·"L 

Bat as a sampai bat as b, y 1 - Y2 

Selanjutnya, apa maksud simbol yang Anda tulis ini, 

integral a ke b, YI- Y2? 

Yaitu, batas dari a dan batas bawah a yaitu dan b batas 

at as. 

Y1? 
. 4 2 Y1-nya ymtu - x . 

y2-nya? 

3x 

Baik ... selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 

(subjek menuliskan sambil mengungkapkan apa yang dia 

tuliskan) 
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- ( "'{- >c.._ - :!,)C -c_<· 

:; J tf~t - ' "I - 1 2. 

IJ 3 ,.... 1 

- r" ~-l ) > 2. -~ 
q)C - -

O.l 3 "Z' 
~ ·- ---- - "--"- -- - - r----------~-----

- -------. -

- _.!._ v-3 3 1._ e"r r - -s 2- I " -c-

' - t E~~ l~'}_ ~(i:) (,! ~t4~ _ \2 ~'ir. - of . 
3 3 2.-l" J 

'2-

t2. 
2 

--· -- . --

:._ _ _J_ ______ --------- -------- ---
~~ '2.-1______:::___li_±_8 ___ _ 

+8 

537 

WMJ-022 P Dari mana Anda temukan ini 4 menjadi 4x, J! menjadi J/3x
3
, 

3x menjadi 3/2x2 ? 

SRJ-022 

SRJ-023 

SRJ-023 

SRJ-024 

SRJ-024 

SRJ-025 

J Yaitu, dengan mengintegralkan nilai-nilainya sehingga 

menghasikan 4 menjadi 4x, x2 menjadi J/3x3
, 3x menjadi 

3/2x2
. 

P Adakah rumusnya ? 

J Ada ..... 

P Bisa dituliskan rumusnya ? 

J Yaitu ....... (subjek menuliskan rumus sambil 

mengungkapkan apa yang dia tuliskan) 

\ rt +I -x. 
vt ~ { 

p Selanjutnya, apa lagi yang Anda lakukan ? 
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538 

SRJ-025 J Setelah itu ... ee ..... 

SRJ-026 I p Yang tadi 4 menjadi 4x dengan menggunakan rumus 

integral? 

SRJ-026 

SR1-027 

SRJ-027 

SRJ-028 

SR1-028 

SR1-029 

SR1-029 

SR1-030 

SR1-030 

SR1-031 

SR1-031 

J Kan. .... ee ...... diintegralkan menjadi 4x dan x2 ? 

P x2 bisa dijelaskan dengan menggunakan rumus ? 

J (subjek menuliskan rumus sambil mengungkapkan Ct'fJ_yang 

dia tuliskan) 

p 

J 

p 

J 

'H f ,.. ) 1-tf 

'"""""'----..::)<~- . - ---- )t 

_ll__\_ -------- L±_l __ _ 

_ LX.; 3 z 
3 - z=-)<: 

1 per ... ee .... x2 yaitu nilai 2 tambah 1, x 2 tambah 1. 

Selanjutnya ? 

Yaitu jadi menghasilkan 1/3x3 dan Jx yaitu 3 per 1 tambah 

1, x 1 tambah 1 jadi menghasilkan 3/2x2 

Selanjutnya ......... dari dapat ini adakah rumusnya 2 dulu 

disubstitusi, ke hasil integral, baru 0 ? 
-------------------------------- - --- --- --1:---------------------------

: _.!.._ 'IC 3 - 3 .... t. .+ .trx 

3 2.... ( () 

ee ....... yaitu .... ee ..... yang didahulukan yaitu .... ee ...... batas 

atas kemudian batas bawahnya . 

P Adakah rumusnya ? ada ? 

J 

p 

J 

Berpikir ......... ,. ... menurut saya itu .... ee .... langsung saja 

disubstitusi ke dalam, digantikan dengan nilai x, yaitu batas 

atasnya terlebih dahulu kemudian batas bawah. 

ee ....... Mengapa 2 dulu disubstitusi baru disubstitusi 0 ? 

Karena 2 lebih utama karena merupakan batas atasnya lalu 

kemudian. .... ee ..... disubstitusi batas kedua, batas bawah. 
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SR1-032 

SR1-032 

SR1-033 

SR1-033 

SR1-034 

SR1-034 

SR1-035 

SR1-035 

SR1-036 

SR1-036 

SR1-037 

SR1-037 

SR1-038 

SR1-038 

SR1-039 

SRJ-039 

SR1-040 

SRJ-040 

SRJ-041 

SR1-041 

p ~1 
Dari mana Anda temukan 3 ? 

J Yaitu 

- t E '~ -3 'rJ 

-113 dikali 23 menghasilkan -813 

p ~· 

J 

p 

J 

p 

Lalu 2- , dari Anda temukan ? 

__'3_::-(._~-~ 
Yaitu '- 312 dikali f2 menghasilkan 1212. 

KalauiL? 

Yaitu rWJ 4 dikali 2 

Kenapa di sini / 6 }] bisa 0? 
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J Karena yang disubstitusikan itu 0, maka sudah tentu semua 

jawabannya 0, karena semua dikalikan dengan 0. 

P Baik ..... dari mana Anda temukan ini ? 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

p 

J 

___ j__ -Jb-
Yaitu dengan perkalian campuran antara 3 2 

~· 
Terus, yang .32_ ....... ? 

')..1__::_~ -
Yaitu 6 

Kalau iL-nya ? 

Yaitu hasil dari atas tadi dikasi turun saja. 

Kalau -2::--....... ? 

Yaitu .... eee ..... disederhanakan antara 1216 

[0 ? 

Ditambahkan 8 maka hasilnya 10. 

Coba periksa ulang kembali jawabanta' ? 

Menurut sayajawaban saya sudah. ..... betul 
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SRJ-042 

SRJ-042 

SRJ-043 

SRJ-043 

P Sudah yakin benar ? 

J Ya .... saya sudah yakin. 

P Assalamualaikum. Wr. Wb 

J Waalaikumsalam Wr. Wb 
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