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PROFIL KEMAMPUAN ABSTRAKSI SISWA DALAM MENYELESAIKAN 
SOAL INTEGRAL TAK TENTU 

Abstrak 
Kemampuan abstraksi merupakan suatu kemampuan yang dapat menggambarkan 
situasi/masalah matematika. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan 
kemampuan abstraksi siswa pada level recognition (pengenalan) dalam 
menyelesaikan soal integral; (2) mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa pada 
level representation (representasi) dalam menyelesaikan soal integral; dan (3) 
mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa pada level structural abstraction 
(abstraksi struktural) dalam menyelesaikan soal integral. Metode yang dilakukan 
pada penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Surakarta yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini 
menggunakan instrumen berupa soal tes kemampuan abstraksi dengan materi integral 
dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pada level 
recognition (pengenalan) rata-rata siswa mampu mengingat kembali dan 
mengidentifikasi aktivitas sebelumya yang berkaitan dengan masalah yang sedang 
dihadapi; (2) pada level representation (representasi) rata-rata siswa belum mampu 
menyatakan hasil pemikiran sebelumnya dalam bentuk simbol matematika tetapi 
mampu dalam mentransformasikan struktur ke dalam model matematika dan 
menjalankan metode solusi alternatif yang mungkin; dan (3) pada level structural 
abstraction (abstraksi struktural) rata-rata siswa belum mampu mereorganisasikan 
struktur masalah matematika berupa menyusun, mengorganisasikan, dan 
mengembangkan. Sehingga disimpulkan bahwa kemampuan abstraksi siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 2 Surakarta perlu ditingkatkan. 
Kata Kunci:  integral, kemampuan abstraksi, penyelesaian masalah matematika,    

hasil belajar matematika 

Abstract 

Abstraction ability is the ability to describe about mathematics situations or problems. 
This study aims: (1) to describe the ability of abstraction students at the recognition 
level in integral problem solving; (2) to describe the ability of abstraction students at 
the repersentation level in integral problem solving; and (3) to describe the ability of 
abstraction students at the structural abstraction level in integral problem solving. 
The method used in this study is qualitative description. The subject of this study are 
students of class XI IPS 1 SMA Negeri 2 Surakarta which amounts to 30 students. 
This study uses some instruments there are form of test abstraction ability and 
interview guideline. The result shows that (1) at recogition level, the average of 
students are able to recall and identify previous activities related to the problem at 
hand; (2) at representation level, the average of students are not able to express the 
results of previous thingking in the form of mathematical symbols, but they are able 
to transform the structure into mathematical models and to run alternative possible 
solution; and (3) at structural absraction level the average students are not able to 
reorganize the structure of mathematical problems in the form of compiling, 
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organizing, and developing. Therefore, it can be concluded that abstraction ability of 
students of class XI IPS SMA Negeri 2 Surakarta needs to be improve. 
Keyword: integral, abstraction ability, mathematical problem solving, learning 

outcomes of mathematics  
 

1. PENDAHULUAN 

Matematika adalah disiplin ilmu yang terstruktur dari objek-objek matematika. 

Menurut Begle (dalam Wiryanto,2014) objek matematika yang kita ketahui 

berupa fakta, konsep, simbol, operasi, dan prinsip. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Ahmad Fadillah (2016) matematika merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan abstraksi. 

Sehingga kemampuan abstraksi siswa diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

matematika. 

Kemampuan abstraksi merupakan kemampuan siswa dalam memahami 

konsep dan membangun konsep sebelumnya yang baru untuk menemukan 

hubungan ( Annas dkk, 2018). Lebih lanjut lagi menurut Alfin Lushfatun Nisa 

(2018) kemampuan abstraksi siswa dalam menyelesaikan soal berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir dan intelegensi siswa. Berdasarkan 

penelitian Iik Nurhimayati (2017) kesulitan siswa dalam mengerjakan soal abstrak 

matematika yaitu, kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika, siswa 

tidak melakukan pengalaman langsung dengan objek, siswa kurang mampu 

mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai, dan siswa mengalami 

kesulitan dalam memanipulasi objek matematis yang abstrak. 

Integral merupakan salah satu materi kalkulus yang memiliki cakupan yang 

luas dan kadang-kadang memerlukan penyelesaian yang cukup panjang dan rumit 

(Lestari dkk dalam Sindi Amelia dan Gusri Yadrika, 2019). Sehingga dalam 

menyelesaikan soal integral siswa memerlukan pemahaman konsep integral. 

Dalam pembelajaran integral, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal integral 

yaitu siswa tidak memahami sifat-sifat pada integral secara baik, dan kurang 

memahami konsep prasyarat seperti konsep operasi penjumlahan dan perkalian 

pecahan, dan siswa kurang teliti dalam melakukan operasi penyelesaian soal 

(Amelia dkk, 2019). Sehingga diperlukan analisis kemampuan yang mampu 
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mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal integral sehingga 

mampu dievaluasi oleh guru dan siswa. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal integral adalah dengan menggunakan level-level 

kemampuan abstraksi reflektif. Teori ini dikembangkan oleh Cifarelli didalam 

tesisnya pada tahun 1988. Menurut Petty (1996) level abstraksi reflektif 

memungkinkan dalam menjelaskan  perilaku siswa yang diamati dan menarik 

kesimpulan tentang kemampuan siswa dalam menggambarkan keadaan 

sebelumnya. Kemampuan abstraksi reflektif mengacu kepada kemampuan siswa 

dalam memproyeksikan dan mereorgganisasikan struktur yang diciptakan 

berdasarkan aktivitas dan interpretasi siswa pada situasi baru. 

Menurut Jean Piaget (2001) kemampuan berpikir abstraksi dibagi dalam tiga 

bagian yaitu empirical abstraction (abstraksi empirical), pseudo-empirical 

abstraction (abstraksi semu), dan reflective abstraction (abstraksi reflektif). 

Dalam penelitian Cifarelli (dalam Tracy Goodson-espy, 2014) level-level aktivitas 

abstraksi reflektif dibagi menjadi level pertama yaitu level recognition 

(pengenalan), level kedua adalah level representation (representasi), level ketiga 

adalah level structural abstraction (abstraksi struktural) dan level keempat adalah 

level structural awareness (kesadaran struktural). Menurut Cifarelli (dalam Petty, 

1996) pada level recognition (pengenalan), siswa dihadapkan pada situasi yang 

baru, sehingga siswa diharuskan mengingat dan mengidentifikasi aktivitas-

aktivitas yang timbul berdasarkan pengalaman yang lalu yang saling berkaitan 

dengan masalah yang sedang dihadapi. Pada level representation (representasi) 

siswa menyelesaikan masalah matematika dengan menjalankan operasi yang 

mungkin dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tanpa mengantisipasi 

hasilnya. Pada level structural abstraction (abstraksi struktural) siswa mampu 

membuat abstraksi dan representasi aktivitas yang dilakukan dalam 

menyelesaikan solusi masalah. Lebih lanjut lagi siswa mampu merefleksikan 

potensi yang dimiliki berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang telah 

didapatkan dari menyelesaikan masalah. Pada level structural awareness 
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(kesadaran struktural) siswa mampu menunjukkan kemampuan dalam 

penyelesaian masalah tanpa harus menyelesaikan semua kativitas yang diperlukan. 

Lebih lanjut lagi siswa memikirkan alur aktivitas penyelesaian masalah dapat 

membuat keputusan tanpa menunjukkan penyelesaian masalah secara fisik dan 

secara representasi. Namun pada penelitian ini yang digunakan untuk penelitian 

hanya level recognition (pengenalan), level representation (representasi), dan 

level structural abstraction (abstraksi struktural) karena pada level structural 

awareness (kesadaran struktural) merupakan level tingkat tinggi dimana dalam 

menyelesaikan masalah matematika siswa mampu menunjukkan kemampuannya 

dalam menyelesaikan soal matematika tanpa harus menyelesaikan semua aktivitas 

yang diperlukan (Agnesya Maldini, 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika SMA 

Negeri 2 Surakarta yang dilakukan peneliti ditemukan adanya kendala berupa 

kurang berminatnya siswa pada mata pelajaran matematika, dan hasil belajar 

siswa dalam materi integral masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan analisis 

untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan siswa. Sehingga hasil analisis 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar 

khususnya materi integral. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan dan hasil wawancara 

dengan guru bidang studi matematika maka pada artikel publikasi ini peneliti 

memaparkan tentang analisis kemampuan abstraksi siswa dalam menyelesaikan 

soal integral pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 

2018/2019. Yang tertujuan untuk (1) untuk mendeskripsikan kemampuan 

abstraksi siswa pada level recognition (pengenalan) dalam menyelesaikan soal 

integral, (2) untuk mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa pada level 

representation (representasi) dalam menyelesaikan soal integral, dan (3) untuk 

mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa pada level structural abstraction 

(abstraksi struktural) dalam menyelesaikan soal integral. 

 

 



5 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan desain penelitian 

kualititif. Hal ini karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kemampuan 

abstraksi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Surakarta dalam menyelesaikan soal 

integral. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 30 orang. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data observasi, data hasil 

jawaban siswa, data hasil wawancara dengan subjek penelitian dan data 

dokumentasi (S. Eko Putro Widoyoko, 2012). Tes kemampuan abstraksi siswa 

berupa soal uraian dengan materi integral dan telah divaidasi oleh satu dosen 

matematika dan satu guru bidang studi matematika kelas XI. Menurut Miles dkk. 

(2013:31) Proses analisis data pada penelitian kualitatif yaitu dengan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah triangulasi teknik melalui tes dan wawancara. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini tes dilaksanakan di ruang kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 

Surakarta yang diikuti oleh 29 siswa. Tes kemampuan abstraksi dilakukan untuk 

mendapatkan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Dalam memilih hasil subjek penelitian, lembar jawaban tes siswa akan dianaisis. 

Proses analisis digunakan untuk memilih hasil jawaban yang memiliki kemiripan 

jawaban. Kemudian dari kemiripan tersebut dikelompok-kelompok sehingga 

menghasilkan 4 kelompok. Dari keempat kelompok tersebut dipilih secara acak 

siswa yang mewakili setiap kelompok sehingga diperoleh 4 subjek penelitian. 

Berikut tabel 1 adalah tabel penjelasan karakteristik kemampuan abstraksi 

reflektif. 

Tabel 1. Karakteristik Kemampuan Abstraksi 

No. Level-Level Abstraksi Karakteristik 
1. Level Recognition 

(Pengenalan) 
1. Mengingat kembali aktivitas sebelumnya yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang 
dihadapi 

 



6 

 

No. Level-Level Abstraksi Karakteristik 
  2. Mengidentifikasi aktivitas sebelumnya yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang 
dihadapi 

2. Level Representation 
(Representasi) 

1. Menyatakan hasil pikiran sebelumnya dalam 
bentuk simbol matematika, kata-kata, grafik, 
untuk membantu refleksi/rekontruksi 

  2. Menerjemahkan dan mentransformasi 
informasi atau struktur ke dalam model  
matematika 

  3. Menjalankan metode solusi alternatif yang 
mungkin 

3 Level Structural 
Abstraction 
(Abstraksi Struktural) 

1. Mereorganisasikan struktur masalah 
matematika berupa menyusun, 
mengorganisasikan, dan mengembangkan 

  

 Berikut ini deskripsi analisis kemampuan abstraksi siswa dalam menyelesaikan 

soal integral berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara, yaitu: 

a. Analisis Kemampuan Abstraksi Rendah 
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Gambar 1. Hasil Jawaban Tes Subjek AY 

1) Level Recognition (Pengenalan) 

Pada level ini indikator yang dilihat yaitu kemampuan mengingat dan 

mengidentifikasi aktivitas sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang dihadapi, tahapan ini dilihat dari jawaban siswa mengenai apa yang 

diketahui dan ditanyakan.Sehingga pada soal nomor 1, 2, 3, dan 4 Subjek AY 

memiliki kemampuan abstraksi level recognition (pengenalan) yang baik. 

Subjek AY mampu mengingat kembali dan mengidentifikasi aktivitas 

sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Namun 

dalam wawancara yang dilakukan Subjek AY tidak menyertakan yang  

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Subjek AY. 
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P : Kan adek sudah mengerjakan soal nomor 1. Coba ceritakan  

  bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut! 

AY : Jadi diketahui , terus  kan  

    

P : Coba ceritakan bagaimana adek mengerjakan soal  nomor 2  

  tersebut? 

AY : Dari soal tersebut diketahui   yang  ditanyakan  

  integral   

P : Dari soal nomor 3 tersebut apa yang diketahui dan ditanyakan?  

AY : Yang diketahui itu  cm/dt terus kecepatan awal  

   cm/dt dan jalan  cm terus yang ditanyakan kecepatan  

   
 dan jarak  berarah  setelah  dt. 

P : Bisakah kamu menjelaskan bagaimana adek mengerjakan soal  

  nomor 4  tersebut? 

AY : Jadi diketahuinya kan titik  sama gradien garis    

  yang ditanyakan persamaan kurva. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil tes pada soal nomor 1 Subjek AY 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar. Namun 

pada saat wawancara nomor 1 Subjek AY lupa menyertakan yang ditanyakan. 

Pada soal nomor 2, 3, dan 4 Subjek AY mampu menuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar. berdasarkan wawancara untuk soal nomor 2, 3, 

dan 4 Subjek AY mampu menjelaskan dengan lancar yang diketahui dan 

ditanyakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Polya (1973) salah satu tahapan 

dalam pemecahan masalah adalam memahami masalah. Sehingga siswa 

dituntut untuk mancari data yang belum diketahui, yang telah diketahui, dan 

cara penyelesaian masalah. 

2) Level Representation (Representasi) 

Pada level ini indikator yang dilihat yaiu kemampuan menyatakan hasil 

pikiran sebelumnya ke dalam bentuk simbol matematika, mentransformasik 
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struktur ke dalam bentuk matematika dan menjalankan metode solusi. Pada 

soal nomor 1 dan 3 Subjek AY mampu menyatakan hasil pemikiran 

sebelumnya ke dalam bentuk simbol matematika dan mampu 

mentransformasikan struktur ke dalam model matematika tetapi dalam 

menjelankan metode solusi Subjek AY masih ada kesalahan. Namun saat 

wawancara untuk soal nomor 3 Subjek AY kurang paham dengan soal 

sehingga Subjek AY hanya menebak-nebak caranya saja. Pada soal nomor 2 

Subjek AY belum mampu menyatakan hasil pemikiran sebelumnya ke dalam 

bentuk simbol matematika tetapi mampu dalam mentransformasikan struktur 

ke dalam model matematika dan menjalankan metode solusi. Pada soal 

nomor 4 Subjek AY kurang memahami soal sehingga Subjek AY salah dalam 

menyelesaikan soal integral. Berikut kutipan wawancara Subjek AY dengan 

Peneliti. 

P : Kan adek sudah mengerjakan soal nomor 1. Coba ceritakan  

  bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut! 

A : Jadi   karena rumus umum integral itu  

  ,sehingga  . Kemudian nilai  tadi  

  

diturunkan menjadi menjadi   . 

P : Coba ceritakan bagaimana adek mengerjakan soal  nomor 2  

  tersebut? 

A : Jadi  nya itu jadi terus dijalankan  

  dengan rumus integral  tadi jadinya  

 terus yang pangkatnya masih negatif dikembalikan ke  

   

bentuk  aslinya menjadi  . 

  sehingga  .  

P : Dari soal tersebut coba ceritakan bagaimana kamu  menyelesaikan  

  soal  tersebut? 
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A : Nggak bisa mbak. Ini aku mengerjakannya menebak-nebak aja mbak. 

P : Bisakah kamu menjelaskan bagaimana adek mengerjakan soal  

  nomor 4 tersebut? 

A : Kalau saya menjawabnya   kemudian  diganti dengan   

  jadinya  teruskan dapatnya . Kemudian  menjadi  

 gradien terus disubstitusi ke rumusnya yang  .  

Setelah itu disubstitusi  dan , jadi   

sehingga , . Kesimpulannya . 

 Berdasarkan hasil wawancara dan hasil tes pada soal nomor 1 Subjek AY 

mampu menjelaskan penyelesaian dengan benar dalam menyelesaikan 

integral tetapi dalam menurunkan fungsi Subjek AY masih belum benar. Pada 

soal nomor 2 Subjek AY mampu menjelaskan dengan lancar berdasarkan 

jawaban Subjek AY. Pada Soal nomor 3 Subjek AY belum mampu 

menjelaskan hasil tes dimana pada saat wawancara Subjek AY terlihat 

bingung dan ragu-ragu. Pada soal nomor 4 memahami soal dengan kurang 

tepat sehingga dalam menyelesaikan soal Subjek AY kurang maksimal. 

Menurut Dahlan dkk (2011) menyatakan bahwa representasi digunakan untuk 

menformulasikan masalah matematika menjadi bentuk masalah yang abstrak 

atau model matematika. Hal ini sejalan NCTM (1989) representasi 

mengandung makna bahwa representasi melibatkan penerjemahan masalah 

atau ide-ide baru, representasi termasuk terjadinbya pengubahan diagram atau 

model fisik ke dalam simbol-simbol atau kata-kata, dan menganalisis suatu 

masalah sehingga lebih jelas maknanya. 

3) Level Structural Abstraction (Abstraksi Struktural) 

Pada level ini indikator yang dilihat yaitu kemampuan dalam 

mereorganisasikan struktur masalah matematika berupa menyusun, 

mengorganisasikan, dan mengembangkan yang dilihat dari kesimpulan akhir 

hasil jawaban. Pada nomor 1 Subjek AY mampu mendapatkan hasil jawaban 

untuk yang ditanyakan tetapi Subjek AY masih salah dalam menuliskan hasil 

jawaban untuk turunan fungsi. Pada soal nomor 2 Subjek AY mampu 
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menuliskan kesimpulan tetapi Subjek AY tidak menuliskan apa yang dicari. 

Pada soal nomor 3 Subjek AY tidak menuliskan kesimpulan terhadap soal. 

Sedangkan pada soal nomor 4 Subjek AY menuliskan kesimpulan tetapi 

karena Subjek AY melakukan kesalahan pada level sebelumnya maka 

jawaban pada kesimpulan Subjek AY masih belum benar. Berikut kutipan 

wawancara Peneliti dengan Subjek AY. 

P  : Jadi bagaimana kesimpulan yang kamu lakukan pada soal nomor 1? 

AY  : Jadi kesimpulannya bahwa   terus  turunannya  

  menjadi  . 

P  : Bagaimaa kamu menyimpulka soal nomor 2 

AY  : Pada nomor 2 itu kesimpulannya . 

P  : Setelah kamu mengerjaka soal nomor 3 apa kesimpula yang kamu  

  dapatkan? 

AY  : Apa ya mbak, ka aku juga kurang paham mbak jadi nggak tahu. 

P  : Bagaimaa kamu menyimpulkan soal nomor 4?  

AY  :Jadi  Kesimpulannya   . 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil tes Subjek AY kurang mampu 

mengembangkan kemampuannya dalam menarik kesimpulan akhir. Pada saat 

wawancara Subjek AY belum mampu menjawab kesimpulan pada soal 

nomor 3. Namun Subjek AY cukup lancar dalam menjawab kesimpulan akhir 

pada soal nomor 1, 2, dan 4. Menurut Budiyono (dalam Syafmen 2014) salah 

satu kesalahan  siswa dalam menyelesaikan soal matematika adalah kesalahan 

dalam penarikan kesimpulan. Hal ini sejalan dengan Putri (2018) faktor 

penyebab kesalahan kesimpulan hilang yaitu siswa lupa menulis kesimpulan, 

siswa tidak menuliskan kesimpulan karena kebiasaan siswa yang tidak 

menuliskan kesimpulan pada jawaban, dan siswa tidak mencermati soal dan 

tidak memperhatikan kembali apa yang ditanyakan pada soal. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, kemampuan 

abstraksi siswa pada masing-masing level abstraksi yaitu level recognition 

(pengenalan), level representation (representasi), dan level structural 

abstraction (abstraksi struktural) adalah sebagai berikut (1) Pada level 

recognition (pengenalan) ini kemampuan abstraksi siswa kelas XI IPS 1 dalam 

menyelesaikan soal materi integral rata-rata siswa mampu mengingat kembali 

aktivitas sebelumnya dan mengidentifikasi aktivitas sebelumnya yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang dihadapi dengan benar dari keempat soal. (2) Pada 

level representation (representasi) ini kemampuan abstraksi siswa kelas XI IPS 

1 dalam menyelesaikan soal materi interal rata-rata sebagian besar siswa kurang 

mampu dalam menyelesaikan hasil pemikiran sebelumnya dalam bentuk simbol 

matematika dengan benar dari keempat soal. Sedangkan untuk kemampuan 

mentransformasikan struktur ke dalam model matematika dan kemampuan 

menjalankan metode solusi alternatif yang mungkin siswa kelas XI IPS 1 

memiliki kemampuan yang baik. (3) Pada level structural abstraction (abstraksi 

struktural) ini kemampuan abstraksi siswa kelas XI IPS 1 dalam menyelesaikan 

soal integral sebagian besar siswa kurang baik dalam mereorganisasikan struktur 

masalah matematika berupa menyusun, mengorganisasikan, dan 

mengembangkan dengan benar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memaparkan 

saran, antara lain. (1) Bagi pengajar atau guru diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan abstraksi siswa secara bertahap sehingga siswa semakin mudah 

memahami konsep dan prinsip materi pembelajaran. (2) Bagi peneliti diharapkan 

dapat meninjaklanjuti penelitian ini dengan mengkaji kemampuan abstraksi 

siswa berdasarkan dengan masalah yang belum mampu dipecahkan (3) Bagi 

pembaca, penelitian ini merupakan penelitian awal dengan mengukur 

kemampuan abstraksi siswa sehingga perlu adanya penelitian lanjutan mengenai 

kemampuan abstraksi siswa. 
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