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Abstrak—Tingginya angka ketidaklulusan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika UMS pada mata kuliah Kalkulus Integral menimbulkan dugaan bahwa 

masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan pada mata kuliah ini. Mata kuliah 

Kalkulus Integral merupakan salah satu mata kuliah dasar yang menjadi prasyarat 

untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya yang lebih kompleks. Dengan mengetahui 

letak kesulitan dan faktor penyebabnya, diharapkan dapat menjadi perhatian khusus 

dalam pembelajaran Kalkulus Intergal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi letak kesulitan yang dialami mahasiswa dan menganalisis faktor-

faktor penyebabnya dalam menyelesaikan permasalahan kalkulus integral. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

hasil tes dan wawancara. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik (technique 

traiangulation), yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis data meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa 48% kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan soal Kalkulus 

Integral disebabkan kesulitan dalam menentukan teknik pengintegralan yang tepat. 

Hal tersebut termasuk kesulitan dalam kemampuan arithmatics skill. Selain itu, 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam number fact skill, language skill, dan 

information skill. Faktor penyebab kesulitan dalam kemampuan-kemampuan tersebut, 

yaitu: 1) Kesulitan dalam arithmatics skill disebabkan karena mahasiswa tidak 

mampu menganalisis teknik pengintegralan yang tepat untuk suatu permasalahan, 2) 

kesulitan dalam number fact skill disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam 

mengoperasikan perhitungan dan tidak memahami konsep dasar intergal, 3) kesulitan 

dalam information skill disebabkan karena kesalahan menginterpretasi soal, dan 4) 

kesulitan dalam language skill disebabkan karena adanya manipulasi aljabar yang 

berulang-ulang membuat mahasiswa bingung menentukan variabel-variabel yang 

dimisalkan. 

Kata kunci: Kalkulus Integral, Kesulitan Mahasiswa, Pemecahan Masalah. 

I. PENDAHULUAN 

 

Kalkulus integral merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Matematika semester awal dan merupakan mata kuliah prasyarat mata kuliah selanjutnya 

yang lebih kompleks, seperti persamaan differensial, kalkulus peubah banyak, dan analisis kompleks. 

Berdasarakan penugasan yang diberikan pada materi Kalkulus Integral, sebagian mahasiswa cukup mampu 

menyelesaikan soal dengan teknik pengintegralan yang tepat. Namun, masih terdapat beberapa mahasiswa 

yang salah menerapkan konsep dalam mengeintegralkan. Misalnya, dalam melakukan teknik substitusi 

integral, variabel awal akan digantikan oleh variabel baru sehingga mendapatkan bentuk baku integral yang 

sederhana dan dari bentuk baku tersebut dapat diintegralkan. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa 

mahasiswa yang menggantikan variabel awal dengan variabel baru tetapi masih menyisakan variabel awal, 

sehingga pada integran terdapat variabel yang berbeda yang saling menggantikan dan mahasiswa 

melakukan kesalahan dengan mengeluarkan salah satu variabel dari bentuk integral. Hal tersebut 

menunjukkan adanya kesalahan penerimaan konsep pengintegralan dengan teknik substitusi integral. 

Hasil Ujian Tengah Semester (UTS) semester genap Tahun Akademik 2015/2016 pada Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menunjukkan bahwa 

sebagian mahasiswa masih melakukan kesalahan dalam menentukan teknik pengintegralan yang tepat. 

Misalnya dalam pengintegralan trigonometri dan bentuk eksponensial, mahasiswa melakukan 

pengintegralan dengan rumus dasar secara langsung tanpa mengubah ke bentuk baku dan tanpa 

memperhatikan variabel yang tidak bisa diintegralkan secara langsung atau membutuhkan teknik tertentu 
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dalam mengintegralkan. Kesalahan-kesalahan berulang yang dilakukan tersebut dapat menunjukkan 

adanya kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal kalkulus integral.  

Kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami siswa dalam pelaksanaan pembelajaran atau 

dalam menerima dan mengaplikasikan konsep sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran secara 

optimal. Kesulitan belajar ataupun kesulitan dalam menyelesiakan soal matematika dapat mempengaruhi 

prestasi belajar matematika. Jika kesulitan belajar tidak ditangani, maka siswa akan melakukan kesalahan 

yang sama secara terus menerus.  

Hasil penelitian [1] menunjukkan bahwa rendahnya prestasi belajar matematika disebabkan oleh 

kesulitian belajar dan masalah personal. Referensi [2] menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tipe dan 

kesulitan matematika pada mahasiswa seperti aritmatika, bilangan, bahasa, dan kemampuan visual spasial. 

Lebih lanjut, dari [2] menyimpulkan bahwa kesulitan-kesulitan tersebut berpengaruh pada proses 

penyelesaian masalah yang dapat menyebabkan permasalahan utama dan kegagalan dalam menyelesaikan 

masalah. Selain itu, kesulitan-kesulitan tersebut juga menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika 

mahasiswa.  

Referensi [2] mengklasifikasikan kesulitan yang dialami mahasiswa dalam matematika didasrakan pada 

keterampilan matematika, yaitu number fact skill, arithmatics skill, information skill, language skill, dan 

visual spatial skill. Menurut [3], kelemahan dalam matematika dapat menyebabkan kesulitan dalam 

matematika khususnya dalam pemecahan masalah yang memungkinkan mengganggu kemampuan kognitif. 

Berdasarkan [4] tentang kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan pada 

keterampilan matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kesulitan yang  banyak dialami oleh siswa berdasarkan keterampilan matematika 

yang dimiliki yaitu siswa memiliki kelemahan dalam number fact skill (pengolahan angka), visual spatial 

skill (keterampilan memanipulasi secara visual dan bangun ruang), serta information skill (keterampilan 

dalam menerima dan mengolah informasi).  

Berdasarkan paparan tersebut, kesulitan dalam belajar merupakan suatu hal penting yang harus 

diperhatikan pendidik. Berdasarkan kesulitan yang dialami mahasiswa, pendidik dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga kesulitan dalam belajar maupun dalam penyelesaian masalah dapat 

diminimalisir dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kesulitan dalam menyelesaiakan 

masalah matematika dapat diidentifikasi berdasarkan aspek tertentu. Dengan demikian, tujuan penelitian 

ini adalah mengidentifikasi kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kalkulus integral 

berdasarkan objek matematika dan keterampilan matematika dalam pemecahan masalah, serta faktor-faktor 

penyebabnya. Dalam penelitian ini digunakan klasifikasi kesulitan mahasiswa berdasarkan kemampuan 

matematika pada empat kategori, yaitu number fact skill, arithmatics skill, information skill, language skill. 

Sedangkan visual spatial skill tidak digunakan karena materi Kalkulus Integral yag diteltiti terbatas pada 

materi intergal tak tentu dan tidak termasuk pada aplikasi integral. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan kesulitan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal kalkulus integral. Subjek penelitian ini adalah 6 orang mahasiswa program studi 

pendidikan matematika UMS semester 2 Tahun Akademik 2016/2017 yang mengambil mata kuliah 

Kalkulus Integral. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil tes Kalkulus Integral dan hasil wawancara 

dengan subjek. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode untuk memenuhi keabsahan data, yaitu 

dengan membandingkan data hasil tes dengan hasil wawancara dan menelusuri atau melacak data yang 

belum jelas sampai tuntas. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 berikut ini merupakan soal tes Ujian Tengah Semester (UTS) dengan capaian pembelajaran 

yang digunakan untuk mendiagnosis kesulitan mahasiswa dalam pemecahan masalah Kalkulus Integral.  

 
TABEL 1. SOAL UTS DAN INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Soal Indikator Capaian Pembelajaran 

1. Tentukan:  

a.               

b.  
   

      
   

1a. Menyelesaikan intergal pada bentuk perkalian 

sin dan cos 

1b. Menyelesaikan integral fungsi eksponen 

 

2. Tentukan: 2a. Menyelesakan integral dengan rumus integral 

parsial 
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a.               

b.  
  

           
 

2b. Menyelesaikan integral dengan substiusi 

     
 

 
 

3. Buktikan bahwa:           
 

 
      

       
 

 
   

3. Menyelesaikan integral dengan substitusi 

trigonometri 

 

4. Hitung  
    

       
   4. menyelesaikan integral bentuk fungsi rasional 

pecah 

 

Berdasarkan hasil nilai UTS Kalkulus Integral, dipilih kelas yang memiliki rata-rata nilai paling rendah. 

Mahasiswa pada kelas tersebut dikelompokkan dengan kategori yang memiliki nilai UTS tinggi, sedang, 

dan rendah. Dari masing-masing kategori tersebut, diambil 2 orang mahasiswa yang memiliki kesalahan 

paling kompleks. Subjek S1 dan Subjek S2 adalah kelompok rendah, Subjek S3 dan Subjek S4 adalah 

kelompok sedang, serta Subjek S5 dan S ubjek S6 adalah kelompok tinggi. Dari subjek penelitian tersebut, 

diperoleh jenis kesuitan dalam arithmatics skill sebesar 48%, kesulitan dalam number fact skill sebesar 

22,22%, kesulitan dalam language skill sebesar 18,51%, dan kesulitan dalam information skill sebesar 

11,11%. Berdasarkan hasil tes dan wawancara, diperoleh data terkait keulitan-kesulitan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal Kalkulus Integral sebagai berikut.  

1. Infromation Skill 

Information skill merupakan keahlian untuk menghubungkan informasi dan mentransformasikan 

masalah dalam kalimat matematika [2]. Kesulitan mahasiswa dalam keterampilan mengolah informasi 

dapat diidentifikasi melalui pemahaman mahasiswa terhadap soal yang diberikan, interpretasi mahasiswa 

terhadap soal, serta penggunaan model matematika atau manipulasi aljabar yang tepat dari permasalahan 

yang diberikan. Berikut adalah letak kesalahan mahasiswa dalam keterampilan mengolah informasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1. JAWABAN SUBJEK S1 PADA SOAL NOMOR 1B 

 
GAMBAR 2. JAWABAN SUBJEK S2 PADA SOAL NOMOR 1B 

Berdasarkan hasil jawaban Subjek S1 pada Gambar 1, Subjek S1 melakukan kesalahan menuliskan 

kalimat matematika pada soal nomor 1b pada bagian penyebut. Pada soal tertulis       , tetapi Subjek 

S1 menuliskan       . Kedua kalimat matematika tersebut memilik makna yang berbeda. Diduga bahwa 

Subjek S5 tidak membaca soal dengan cermat. Berdasarkan hasil wawancara, Subjek S1 baru menyadari 

bahwa mahasiswa tersebut melakukan kesalahan dalam menuliskan soal. Subjek S1 tidak menyadari hal 

tersebut karena mahasiswa tersebut sering menemukan beberapa soal yang memuat       , sehingga 

mahasiswa tersebut tidak merasa ada yang salah ketika mengerjakan soal tersebut. Subjek S5 juga 

menyatakan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena mahasiswa tersebut berasumsi bahwa soal tersebut 

hampir sama dengan beberapa soal yang pernah diselesaikan.  

Berdasarkan Gambar 2, S2 mengubah kalimat matematika pada soal dengan tidak tepat. Dalam hal ini, 

diidentifikasi bahwa Subjek S2 tidak dapat memahami soal dan menginterpretasikan dengan kalimat 

matematika lain yang dianggap sama. Subjek S2 mengganti        dengan       . Berdasarkan hasil 

wawancara, Subjek S2 menyatakan bahwa pertanyaan tersebut mahasiswa tersebut ubah seperti dengan 

soal yang pernah diajarkan di kelas. Subjek S2 tidak yakin apakah soal tersebut sama, tetapi mahasiswa 

tersebut merasa soal tersebut sama karena terdapat unsur      . Setelah dilakukan pengecekan, soal yang 

pernah diajarkan adalah bentuk pecahan dengan penyebutnya juga fungsi eksponensial, yaitu  
  

     
. 

Dengan demikian, Subjek S2 melakukan penyelesaian soal berdasarkan pada pengalaman atau dengan cara 

yang pernah diajarkan saja tanpa menganalisis terlebih dahulu.  
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Berdasarkan paparan tersebut, Subjek S1 tidak membaca soal dengan cermat sehingga kalimat 

matematika yang dituliskan pada lembar jawab tidak sesuai dengan kalimat matematika pada soal. 

Sedangkan Subjek S2 melakukan kesalahan menginterpretasikan informasi pada soal. Subjek S2 hendak 

mengubah kalimat pada soal dengan bentuk lain yang bernilai sama, tetapi Subjek S2 tidak menganalisis 

terlebih dahulu. Subjek S2 hanya berpatokan pada cara yang pernah disampaikan dosen di kelas dan 

berasumsi bahwa soal yang memiliki jenis hampir sama dapat diselesaikan dengan cara yang sama, 

sehingga proses merubah kalimat matematika yang dilakukan tidak tepat. Dengan demikian, kesulitan pada 

information skill ditujukkan pada kesalahan membaca soal yang dilakukan mahasiswa karena kurang teliti 

dan kesalahan mengubah bentuk kalimat matematika karena mahasiswa hanya berpatokan pada cara 

penyelesaian yang pernah diajarkan tanpa menganalisa soal terlebih dahulu.  

Kesalahan dalam memahami informasi awal menyebabkan kesalahan pada prosedur selanjutnya. Selain 

itu, kesulitan dalam menginterpretasi soal juga menyebabkan adanya kesalahan konsep bagi mahasiswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, [5] menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal bermula dari 

kesalahan menginterpretasi informasi pada sola, kesulitan memaknai bahasa soal, kesulitan pemahaman 

konsep, serta kesulitan teknis. Siswa yang tidak mampu menginterpretasikan informasi pada soal dan salah 

memahami konsep akan mengalami kesulitan dalam menentukan algoritmas selanjutnya, sehingga masalah 

tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan penerjemahan makna soal dan pemahaman 

konsep pada soal merupakan kemampuan dasar untuk menyelesaikan soal dengan tepat. 

2. Arithmatics Skill 

Arithmatics Skill merupakan keterampilan matematika terkait keakuratan dan alur logaritma dalam 

perhitungan dan prosedur penyelesaian dalam model matematika [2]. Dalam penelitian ini, kesulitan 

mahasiswa dalam kemampuan ini dapat diidentifikasi berdasarkan ketepatan mahasiswa dalam 

menentukan teknik pengintegralan, ketepatan mahasiswa dalam menggunakan konsep dasar integral, serta 

ketepatan dalam menggunakan alur algoritma penyelesaian. Beberapa letak kesalahan mahasiswa pada 

arithmatics skill ditunjukkan pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.  

 
GAMBAR 3. JAWABAN SUBJEK S3 PADA SOAL NOMOR 4 

Berdasarkan Gambar 3, Subjek S3 akan menyelesaikan soal nomor 3 dengan konsep pengintegralan 

bentuk rasional pecah. Subjek S3 memilih teknik pengintegralan dengan tepat. Namun, Subjek S3 tidak 

mengubah bentuk pecahan pada soal, yaitu 
    

       
 menjadi bentuk pecahan sejati sehingga dapat 

diselesaikan dengan konsep pengintegralan bentuk rasional pecah. Berdasarkan hasil wawancara, Subjek 

S3 tidak memahami penggunaan konsep pengintegralan bentuk rasional pecah. Subjek S3 memahami 

bahwa pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbentuk polinomial dapat diselesaikan dengan teknik 

tersebut tanpa memperhatikan syaratnya adalah bentuk pecahan sejati, dimana nilai pembilang harus lebih 

kecil dari nilai penyebut. Dengan demikian, Subjek S3 sudah mampu menganalisa penentuan teknik 

integral yang digunakan, tetapi belum mampu mengapilkasikan secara tepat.  

 
GAMBAR 4. JAWABAN SUBJEK S4 PADA SOAL NOMOR 1B 
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Berdasarkan Gambar 4, Subjek S4 menyelesaikan soal nomor 1b dengan teknik substitusi. Subjek S4 

memilih teknik pengintegralan yang tepat dan memilih bagian yang disubstitusi dengan tepat, yaitu 

mensubstitusi        . Namun, dalam proses substitusi, Subjek S4 melakukan kesalahan perhitungan 

dalam pendeferensialan, yaitu    
 

 
     . Selain itu, Subjek S4 tidak menggunakan bentuk substitusi 

dengan baik pada algoritma selanjutnya. Subjek S4 menuliskan  
   

       
 
 

   kemudian  
   

 
, di mana pada 

bagian tersebut tidak dituliskan kalimat secara lengkap dan berarti bahwa nilainya tidak sama dengan 

bentuk sebelumnya. Namun, pada bagian selanjutnya, Subjek S4 menuliskan kembali pada variabel   dan 

 , yaitu  
   

       
 
 

 
    

   
. Berdasarakan hal tersebut, kemungkinanan Subjek S4 tidak memahami konsep 

dasar pengintegralan secara menyeluruh dan terdapat kebingunan menggunakan substitusi variable dengan 

variabel. Berdasarkan hasil wawancara, kesalahan perhitungan differensial terjadi karena Subjek S4 merasa 

bingung dengan konsep dasar turunan dan integral jika pada satu bagian soal yang sama. Dalam hal 

tersebut, Subjek S4 tertukar penerapan sebagian konsep dasar turunan dan integral.  Pada algoritma 

selanjutnya, Subjek S4 tidak menyadari bahwa mahasiswa tersebut menyelesaikan integral dengan variabel 

yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Subjek S4 belum memahami konsep dasar pengintegralan 

secara menyeluruh.  

     
GAMBAR 5. JAWABAN SUBJEK S5 PADA SOAL NOMOR 2A 

Berdasarkan Gambar 5, Subjek S5 dalam menyelesaikan soal nomor 2a tidak memilih teknik 

pengintergalan yang tepat, sehingga prosedur penyelesaian selanjutnya sudah salah. Terlepas dari 

kesalahan pada proses selanjutnya, jika diperhatikan kembali, dalam proses penyelesaian yang dituliskan, 

Subjek S5 melakukan kesalahan konsep (misconception), yaitu mengelurkan variabel   dari proses 

pengintegralan,                            menjadi                             . 

Variabel   tersebut adalah variabel utama yang seharusnya diintegralkan. Kesalahan tersebut mungkin 

terjadi disebabkan kesalahan pemahaman konsep dasar integral dan Subjek S5 menganggap bentuk    

sebagai konstanta karena bentuk lain dalam soal tersebut adalah trigonometri. Hasil wawancara pada 

Subjek S5, mahasiswa tersebut telah menyadari kesalahan teknik pengintegralan yang dipilih dan telah 

merasa yakin bahwa penyelesaiannya tidak tepat. Hal tersebut karena mahasiswa tersebut lupa cara 

menyelesaiakan bentuk integral seperti pada soal. Setelah diberikan pertanyaan mengapa mengelurakan 

variabel    dari perhitungan integral, Subjek S5 berasumsi bahwa    merupakan konstanta yang tidak 

mempengaruhi nilai pengintegralan karena bentuk lain dalam soal tersebut adalah trigonometri. Kemudian, 

Subjek S5 menyadari bahwa penyelesaian soal tersebut adalah dengan menggunakan teknik integral parsial 

dan tidak semestinya mengeluakan suku    karena variabel   yang digunakan dalam proses 

mengintegralkan.  

Berdasarkan paparan jawaban dan hasil wawancara tersebut, Subjek S3 dapat mengidentifikasi jenis 

masalah sehingga dapat menentukan teknik integral yang tepat, tetapi mahasiswa tersebut tidak dapat 

menerapkan dengan tepat karena kurangnya pemahaman yang mendalam terkait syarat ataupun 

karakteristik jenis soal tersebut. Subjek S4 melakukan kesalahan perhitungan differensial karena 

tertukarnya sebagian konsep dasar integral dan differensial jika digunakan bersamaan. Subjek S4 juga 

melakukan pengintegralan dengan dua variabel yang berbeda pada pengintegralan dengan teknik substitusi. 

Hal tersebut menunjukkan Subjek S4 kurang memahami konsep dasar integral. Subjek S5 melakukan 

kesalahan dalam menentukan teknik pengintegralan. Hal tersebut karena Subjek S5 kurang memahami 

karakteristik atau jenis soal. Selain itu, dalam proses penyelesaian, Subjek S5 mengeluarkan variabel yang 

seharusnya tidak dikeluarkan dalam proses integral. Hal itu dapat terjadi karena variabel yang dikeluarkan 

dianggap sebagai konstanta.  

Kemampuan arithmatics skill merupakan kemampuan yang paling sulit bagi mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal Kalkulus Integral karena kesalahan mahasiswa dalam penyelesaian soal Kalkulus 
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Integral paling banyak adalah kesalahan dalam arithmatics skill. Hasil analasis terkait kesulitan pada 

arithmatics skill diperoleh berupa: (1) penentuan dan penerapan teknik pengintegralan sesuai dengan 

karakter atau jenis soal, (2) kesalahan melakukan differensial atau integral dasar, (3) kesalahan konsep 

dasar pengintegralan, dan (4) mengeluarkan salah satu variabel pada kalimat matematika yang seharusnya 

masuk dalam proses integral. Kesulitan dalam arithmatics skill tersebut disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu: (1) kurang mampu menganalisa karkater atau jenis soal, (2) pemahaman konsep dasar integral yang 

kurang menyeluruh dan mendalam, serta (3) anggapan suatu variabel seabagai konstanta.  

3. Language Skill 

Language skill merupakan salah satu keterampilan matematika terkait kecakapan memahami istilah dan 

hubungan matematika berdasarkan informasi yang ada [2]. Kesulitan dalam keterampilan bahasa 

ditunjukkan dari ketidakpahaman mahasiswa dalam memaknai istilah matematika dan hubungan dalam 

operasi matematika. Secara khusus, dalam penelitian ini, kesulitan mahasiswa pada languange skill dalam 

penyelesaian soal kalkulus integral dapat ditunjukkan dengan adanya kesalahan dalam membuat model 

matematika, kesalahan dalam membuat permisalan, serta kesalahan dalam manipulasi aljabar.  

Letak kesalahan yang dialami mahasiswa dalam keterampilan bahasa (Language skill) terlihat pada 

jawaban Subjek S4 pada nomer 2b dan jawaban Subjek S4 pada nomor 2b.  

 
GAMBAR 6. JAWABAN SUBJEK S4 PADA SOAL NOMOR 2B 

Gambar 6 menunjukkan jawaban Subjek S2 nomor 2b. Subjek S2 dapat menentukan teknik integral 

yang tepat untuk soal nomor 2b walaupun terdapat kesalahan tidak menuliskan simbol integral secara 

lengkap. Subjek S2 telah melakukan perhitungan sehingga diperoleh  
 

        
  . Kemudian Subjek S2 

juga memilih teknik integral yang tepat untuk menyelesaikan bentuk tersebut sampai pada perhitungan 

        
 

 
. Dalam menentukan penyelesaian selanjutnya, subjek melakukan permisalan tetapi 

kemudian tidak diselesaikan. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat dianalisis bahwa Subjek mengalami 

kebingungan dalam penggunaan variabel yang berulang-ulang. Pada soal nomor 2b, variabel yang 

digunakan adalah  , kemudian Subjek S2 melakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh bentuk intergal 

dengan variabel  , yaitu  
 

        
  , kemudian Subjek S2 kembali menggunakan variabel   dan   lagi. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa keslahan yang dilakukan Subjek S2 karena 

penggunaan variabel yang sama secara berulang-ulang. Berdasarkan hasil wawancara, Subjek S2 

menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak menyelesaikan soal nomor 2b sampai penyelesaian akhir 

karena bingung dengan variabel-variabel   dan   yang ditulis. Dalam proses penyelesaian kedua, Subjek 

S2 menuliskan              
 

  
 
 

 
 

   
 karena rumus yang diajarkan di kelas menggunakan 

variabel  , sehingga Subjek S2 tidak mengubah variabel pada rumus. Akan tetapi Subjek tidak cermat 

sehingga terus menggunakan variabel   pada penyelesaian tersebut. Namun, penyelesaian tersebut tidak 

diselesaikan karena Subjek S2 mengalami kebingungan dengan variabel yang digunakan. Dengan 

demikian, Subjek S2 mengalami kesulitan pada language skill dalam penggunaan variabel atau proses 

manipulasi aljbar. Kesalahan tersebut dilakukaan karena penggunaan variabel yang sama secara berulang-
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ulang dan penggunaan rumus yang persis sama diajarkan tanpa mengubah variabel sesuai dengan 

penyelesaian. 

Berdasarkan paparan tersebut, Subjek tidak secara otomatis menuliskan bentuk integral dengan 

sempurna, Subjek menuliskan rumus berdasarkan bentuk yang pernah diberikan dan tidak menyesuaikan 

variabelnya dengan variabel pada penyelesaian soal, serta pengintegralan berulang dan manipulasi aljabar 

yang berulan-ulang dalam satu soal menyebabkan Subjek mengalami misconception dan 

missunderstanding terhadap penyelesaiannya sendiri. Dengan demikian, kesulitan dalam language skill 

dalam penyelesaian soal Kalkulus Integral ditunjukkan pada kesalahan dalam penulisan notasi integral 

secara sempurna, mentransformasikan rumus sesuai dengan keadaan pada soal, serta manipulasi aljabar 

yang berulang-ulang menyebabkan adanya kebingungan penggunaan variabel oleh mahasiswa. Sejalan 

dengan [6], beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam penyelesaian soal antara lain ditunjukkan pada 

kesulitan dalam menafsirkan bahasa soal (linguistik knowledge), kesulitan siswa dalam memahami 

varibael, kurangnya penguasaan aljabar, serta kurangnya kemampuan dalam mengubah bentuk persamaan.  

4. Number Fact  

Number fact merupakan keterampilan matematika yang terkait kecakapan dalam pengolahan angka, 

penyajian tabel, dan prinsip matematika [2]. Kesulitan dalam pengolahan angka dapat diidentifikasi dari 

kesalahan mahasiswa dalam melakukan operasi matematika, baik perhitungan angka maupun variabel. 

Selain itu, dalam penelitian ini, kesalahan dalam perhitungan integral sederhana juga termasuk dalam 

kesalahan dalam pengolahan angka yang secara khusus menunjukkan kesulitan mahasiswa dalam 

keterampilan matematika number fact. Letak kesalahan pada number fact yang dilakukan mahasiswa 

adalah sebagai berikut.  

                                                        
GAMBAR 7. JAWABAN SUBJEK S6 PADA SOAL NOMOR 2B 

Berdasarkan jawaban pada Gambar 7, terlihat jelas bahwa Subjek S6 melakukan kesalah perhitungan 

dalam operasi pengurangan dengan variabel minus, yaitu pada baris ketiga. Kemungkinan Subjek S6 tidak 

teliti dalam perhitungan tersebut. Kesalahan tersebut menyebabkan penyelesaian selanjutnya salah secara 

keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara, Subjek S6 menyadari kesalahan yang dilakukan tersebut  

karena ketidaktelitian dalam operasi matematika yang dilakukan. 

Berdasarakan jawaban dan hasil wawancara terkait keterampilan number fact, dapat diidentifikasi 

bahwa kesalahan yang mucul adalah kesalahan dalam operasi perhitungan angka atau operasi aljabar. 

Dalam kesalahan tersebut, mahasiswa mengalami kesulitan operasi aljabar dan perhitungan integral dasar 

karena tidak teliti dalam perhitungan.  

Pada umumnya, kesulitan pada number fact  hanya mempengaruhi hasil perhitungan akhir. Namun, 

kesulitan pada number fact berakibat pada kesalahan hasil operasi aljabar, sehingga penentuan teknik 

pengintegral juga tidak akan tepat jika hasil operasinya tidak tepat. Hal tersebut seperti pada Gambar 7, di 

mana kesalahan awal yang dilakukan mahasiswa menyebabkan kesalahan pengintegralan pada algortima 

selanjutnya. Sejalan dengan penelitian [7], kesulitan siswa dalam operasi matematika menyebabkan 

kesalahan dalam melakukan proses perhitungan pada algoritma penyelesaian soal. Lebih lanjut, kesalahan 

tersebut terjadi karena siswa tidak cermat dan teliti dalam melakukan operasi hitung maupun operasi 

aljabar. Selain itu, hasil penelitian [8] juga menunjukkan bahwa kesulitan dalam Kalkulus 1 yang dialami 

mahasiswa Prodi Teknik Informatika terkait dengan operasi hitung dan operasi aljabar, yaitu mahasiswa 

kurang mampu operasi pengurangan fungsi, kurang mampu dalam operasi suku sejenis pecahan, kurang 

mampu dalam operasi suku sejenis biasa, kurang mampu dalam operasi pecahan campuran, serta kurang 

mampu dalam operasi penjumlahan fungsi. 

Berdasarkan paparan keseluruhan jenis kesulitan pada keterampilan matematika dalam penyelesaian 

masalah Kalkulus Integral tersebut, baik mahasiswa pada kelompok tinggi, sedang, maupun rendah 
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megalami kesulitan yang bervariasi. Kesulitan dalan information skill hanya dialami oleh mahasiswa pada 

kelompok rendah. Sedangkan arithmatics skill, languang skill, dan number fact skill dialami keseluruhan 

kelompok mahasiswa.  

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa penyebab mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

pemecahan masalah Kalkulus Integral, yaitu: (1) mahasiswa hanya berpatokan pada cara penyelesaian 

yang pernah diajarkan tanpa menganalisa soal terlebih dahulu, (2) kurang mampu menganalisa karkater 

atau jenis soal, (3) pemahaman konsep dasar integral yang kurang menyeluruh dan mendalam, serta (4) 

keterampilan matematika dasar  yang kurang seperti manipulasi aljabar dan perbedaan variabel dan 

konstanta. Sesuai dengan [9] kesulitan yang dialami dalam Kalkulus, diantaranya adalah mahasiswa lebih 

memilih menggunakan penyelesaian yang prosedural dari pada memahami konsep, sehingga dalam proses 

penyelesiaan, mahasiswa cenderung meniru apa yang telah disampaikan di kelas ataupun apa yang pernah 

dikerjakan. Selain itu, [10] menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam pemecahan masalah 

antara lain, siswa tidak mampu menginterpretasikan masalah serta jika siswa tidak meampu menyelesaikan 

soal, mereka akan menyelesaikan dengan memberikan jawaban seadanya tanpa menggunakan proses 

berpikir dan analisis terlebih dahulu. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 48% kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

Kalkulus Integral disebabkan kesulitan dalam menentukan teknik pengintegralan yang tepat. Hal tersebut 

termasuk kesulitan dalam kemampuan arithmatics skill. Selain itu, mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

number fact skill, information skill, dan language skill. Faktor penyebab kesulitan dalam kemampuan-

kemampuan tersebut, yaitu: 1) Kesulitan dalam arithmatics skill disebabkan karena mahasiswa tidak 

mampu menganalisis teknik pengintegralan yang tepat untuk suatu permasalahan dan konsep dasar integral 

yang rendah, 2) kesulitan dalam number fact skill disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam 

mengoperasikan perhitungan, 3) kesulitan dalam information skill disebabkan karena kesalahan membaca 

dan menginterpretasi soal, dan 4) kesulitan dalam language skill disebabkan karena adanya manipulasi 

aljabar yang berulang-ulang membuat mahasiswa bingung menentukan variabel-variabel yang dimisalkan. 
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