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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika ditinjau dari tingkat 

kemampuan, mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan tersebut. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan tes dan wawancara. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir siswa pada 

tingkat rendah berada pada tahap membuat rencana penyelesaian, 

kemampuan berpikir siswa pada tingkat sedang berada pada tahap 

menyelesaikan model matematika, kemampuan berpikir siswa pada 

tingkat tinggi sampai pada tahap memeriksa kembali. Temuan penting 

yang didapat yaitu jika dalam mengerjakan dilakukan menurut aturan-

aturan matematika yang benar, maka siswa akan lebih cepat menguasai 

dan menyelesaikan soal tersebut.  

Kata Kunci: kemampuan berpikir, soal cerita matematika, tingkat 

kemampuan.  

 

Abstract 
This research is aimed to determine the ability of students to think in 

solving mathematics story problems on fraction of the material terms of 

the level of ability, describe the factors that lead to students having 

difficulty, and analyze the effots that can be done to overcome the 

difficulties in solving story problems mentioned. The method used is 

qualitative approach by used test and interview. Result from the research 

shows that thinking ability of students at a low level at the stage of 

making the settlement plan. Thinking ability of students at a medium 

level at the stage of completing the mathematical model. Thinking ability 

of students at a high  level at the stage of checking back. The findings of 

important that can be obtained by in the work is done according to the 

rules of mathematics that right. So the students will be quickly mastered 

and solving problems mentioned.  

Key Words: thinking ability, mathematics story problems, the level of 

ability. 
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Pendahuluan 

Dalam pembelajaran matematika diupayakan agar siswa mampu secara aktif dan 

mandiri untuk menemukan, memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika, 

sehingga akan dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam menyelesaikan 

masalah-masalah matematika. Oleh karena itu, kemampuan mempelajari dan 

memahami matematika sangat penting dimiliki oleh semua peserta didik, mulai dari 

jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Penyelesaian soal cerita tidak hanya 

memperhatikan jawaban akhir perhitungan, tetapi juga harus diperhatikan proses 

penyelesaiannya, sehingga terlihat alur berpikirnya dan pemahaman siswa terhadap 

konsep yang digunakan dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. 

Menurut Komaruddin dalam Nugroho (2010) menyatakan bahwa analisis adalah 

kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga 

dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam satu keseluruhan terpadu.  

Menurut Robbin dalam Ian (2010) menjelaskan bahwa kemampuan merupakan 

bawaan kesanggupan sejak lahir atau merupakan hasil dari latihan yang digunakan 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa atau 

sanggup melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (1991) menyatakan bahwa "Berpikir adalah daya 

jiwa yang dapat rneletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita". Berpikir itu 

merupakan proses yang dialektis, artinya selama kita berpikir, pikiran kita dalam 

keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Dalam 

berpikir kita memerlukan alat yaitu akal. 

Menurut Mayer dalam Muiz (2013) proses berpikir meliputi tiga komponen pokok 

sebagai berikut: 1). Berpikir adalah aktifitas kognitif yang terjadi di dalam mental atau 

pikiran seseorang, tidak tampak, tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang 

nampak. Misalnya pemain catur memperlihatkan proses berpikirnya melalui gerakan-

gerakan atau langkah-langkah yang dilakukan. 2). Berpikir merupakan suatu proses 

yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. 

Pengetahuan yang pernah dimiliki (tersimpan dalam ingatan) digabungkan dengan 

informasi sekarang sehingga mengubah pengetahuan seseorang mengenai situasi yang 
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sedang dihadapi. 3). Berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan 

masalah atau diarahkan menuju pada pemecahan masalah. Seperti seorang pemain catur, 

setiap langkah yang dilakukan diarahkan untuk memenangkan permainan, meski tidak 

semua langka yang dilakukan berhasil, namun secara umum dalam pikirannya semua 

langkah di arah- kan pada suatu pemecahan. 

Kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita  pada penelitian ini 

dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu 1). Memahami masalah yaitu menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanya. 2). Membuat rencana penyelesaian yaitu menentukan atau memilih 

variabel atau peubah dan membuat model matematika. 3). Pelaksanaan rencana 

penyelesaian yaitu menyelesaikan model matematika. 4). Memeriksa kembali yaitu 

mencocokkan kembali antara hasil jawaban dengan soal semula. 

Adapun skala penilaian dan kategori tingkat kemampuan matematika siswa yang 

ditetapkan oleh Depdiknas dalam Ma’sum (2012) adalah kemampuan matematika tinggi 

jika nilai yang di peroleh lebih dari atau sama dengan 80, sedangkan kemampuan 

matematika sedang jika nilai yang di peroleh adalah antara 60 dan 80 dan kemampuan 

matematika rendah jika nilai yang di peroleh kurang dari atau sama dengan 60. 

Menurut Nahel (2012), soal cerita biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika. Sedangkan menurut Abidin 

dalam Syamrilaode (2010) mengemukakan bahwa soal cerita adalah soal yang disajikan 

dalam bentuk cerita pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah 

kehidupan sehari–hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan akan 

mempengaruhi panjang pendeknya cerita tersebut. Makin besar bobot masalah yang 

diungkapkan, memungkinkan panjang cerita yang disajikan.  

Menurut Rahardjo dan Astuti (2011) soal cerita matematika adalah soal 

matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya 

menggunakan kalimat matematika yang memuat bilangan, operasi hitung, dan relasi. 

Selain itu soal cerita matematika disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kalimat 

sederhana dan bermakna. 

Menurut Polya dalam Abiyasa (2013) langkah-langkah dalam menyelesaikan soal 

cerita ada 4 yaitu sebagai berikut : 1). Memahami masalah, yaitu semua unsur yang ada 

di dalam soal cerita diringkas ke dalam bentuk yang lebih jelas dengan menuliskan apa 
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yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 2). Membuat rencana penyelesaian. Pada 

langkah ini siswa diminta untuk menuliskan kalimat matematika dari soal cerita dengan 

menggunakan operasi hitung yang sudah diketahui oleh siswa, misalnya +, - , ×, :       

3). Pelaksanaan rencana penyelesaian, yaitu menyelesaikan kalimat yang telah ditulis 

sesuai dengan aturan urutan operasi hitung yang berlaku. 4). Memeriksa kembali. Pada 

langkah ini siswa diharapkan dapat memeriksa kembali jawaban soal cerita dengan cara 

mencocokkan kembali antara hasil jawaban dengan soal semula. 

Faktor penyebab kesulitan siswa dalam memahami soal cerita dapat diketahui 

dengan melihat kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pada setiap 

langkah-langkahnya. Untuk itu, penyebab kesalahan yang dilakukan siswa mengacu 

pada penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal. Kesulitan-kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita, menurut Ahmad dalam Wijaya (2013) secara garis 

besar dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1). Kesulitan dalam memahami soal, yaitu 

kesulitan dalam menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. 

2). Kesulitan dalam menyusun rencana penyelesaian, yaitu kesulitan dalam 

menerjemahkan soal cerita ke dalam model (kalimat) matematika. 3). Kesulitan dalam 

menyelesaikan rencana, yaitu kesulitan dalam menyelesaikan model (kalimat) 

matematika. 4). Kesulitan dalam melihat (mengecek) kembali hasil yang telah 

diperoleh. 

Faktor-faktor yang membuat soal cerita dianggap sulit, tentunya terdapat pula 

berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh siswa dan guru ketika menghadapi serta 

menyikapi soal cerita. Menurut Sadra dalam Supriyadi (2009) misalnya dalam materi 

penjumlahan, hal pertama yang disampaikan pada siswa biasanya adalah prosedur 

penjumlahan. Setelah itu siswa akan dihadapkan pada soal cerita. “Metode ini harus 

dibalik. Soal cerita yang pertama diberikan dan biarkan siswa mengerjakan dan 

mengemukakannya secara jelas, setelah itu, tanamkan konsep penjumlahan. Siswa akan 

lebih mudah mengerti.” Kemudian dipertegas lagi bahwa apabila soal cerita 

diintegrasikan dengan konsep pembelajarannya, hasilnya akan bagus, dan siswa tidak 

lagi takut dengan soal cerita. Sedangkan Suryati (2006) menyarankan, “guru hendaknya 

menanamkan pemahaman soal cerita, pemberian bimbingan dan penggunaan metode 
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serta media yang tepat sehingga dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan soal 

cerita tidak mengalami kendala yang serius.”  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian jawaban soal tes matematika serta 

hasil wawancara. Penelitian ini mendiskripsikan tentang kemampuan berpikir siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika ditinjau dari tingkat kemampuan. 

Penelitian ini lebih ditekankan pada studi kasus karena hanya diambil beberapa siswa 

yang keadaannya mewakili terhadap permasalahan yang dibahas yakni siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir rendah, sedang, dan tinggi.  

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:         

1). Tes, dibuat oleh peneliti yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam 

pencapaian hal yang dipelajari. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk 

tes uraian. 2). Wawancara menurut Moleong (2002) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Jadi, wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian guna mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian.  

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:  

1). Reduksi data, diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan menyeleksi, 

menyederhanakan, mengelompokkan, memfokuskan, semua data yang telah diperoleh 

dari hasil tes tulis serta catatan-catatan pengamatan selama wawancara. 2). Penyajian 

data. Peneliti menyajikan data yang merupakan hasil reduksi yaitu data berupa deskripsi 

hasil pekerjaan siswa pada soal tes tulis. 3). Penarikan kesimpulan. Kegiatan dalam 

tahap ini adalah penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh berdasarkan 

hasil dari tes tulis. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada saat tahap awal penelitian, peneliti melaksanakan tes sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan, memeriksa dan menganalisis hasil tes, menentukan siswa yang 

menjadi subjek penelitian, melakukan wawancara dengan siswa yang menjadi subjek 

penelitian, memeriksa keabsahan data yaitu membandingkan hasil tes dan hasil 

wawancara dengan setiap subjek penelitian. Kemudian peneliti melakukan kegiatan 
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analisis data hasil soal tes dan hasil wawancara untuk setiap subjek penelitian,  setelah 

itu membuat rekapitulasi data dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII-B MTs yang terdiri dari 32 siswa yang 

mengikuti tes matematika. Soal tes yang diberikan kepada siswa sebanyak tiga butir 

soal cerita. Berdasarkan jawaban siswa maka secara ringkas dipilih enam siswa yang 

berkemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi sebagai subyek 

penelitian yang perlu diwawancarai dan dianalisis lebih lanjut, yakni sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar  Subyek  Penelitian 

No  No. Abs. Kemampuan Nilai Kode Penelitian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

11 

4 

8 

9 

17 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Tinggi 

Tinggi 

45 

40 

70 

70 

85 

85 

SP−1 

SP−2 

SP−3 

SP−4 

SP−5 

SP−6 

       Sumber: Rekapitulasi jawaban siswa 

Keterangan: SP = Subyek Penelitian 

Kemampuan matematika tinggi jika nilai yang di peroleh lebih dari atau sama 

dengan 80, sedangkan kemampuan matematika sedang jika nilai yang di peroleh adalah 

antara 60 dan 80 dan kemampuan matematika rendah jika nilai yang di peroleh kurang 

dari atau sama dengan 60. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap keenam subyek 

penelitian, maka akan dibahas hasil kemampuan berpikir siswa, faktor penyebab 

kesulitan siswa dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika.  

Subyek penelitian 1, dalam menyelesaikan soal nomor 1, subyek salah dalam 

menyelesaikan model matematika karena tidak menguasai langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal cerita. Selain itu subyek juga salah dalam dalam memeriksa kembali 

jawaban, penyebabnya karena tidak mengerti cara mencocokkan kembali jawaban 

dengan soal semula, sehingga tidak dikerjakan. Dalam menyelesaikan soal nomor 2, 

subyek salah dalam membuat model matematika karena tidak dikerjakan, disebabkan 

tidak mengerti aturan dalam membuat model matematika. Subyek juga tidak mengerti 

prosedur penyelesaian soal cerita matematika. Selain itu juga salah dalam memeriksa 
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kembali jawaban karena tidak dikerjakan. Dalam menyelesaikan soal nomor 3, subyek 

salah dalam membuat model matematika, karena tidak dikerjakan. Subyek juga salah 

dalam menyelesaikan model matematika karena tidak dapat merubah bilangan bulat ke 

dalam bentuk pecahan, dan tidak memahami sifat atau langkah penyelesaian operasi 

pembagian pecahan. Selain itu juga salah dalam memeriksa kembali jawaban karena 

tidak dikerjakan. Upaya yang diusulkan untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan soal 

cerita matematika adalah menulis apa yang diketahui dan yang ditanya terlebih dahulu, 

membuat model matematika lalu dihitung dan sebaiknya guru kalau membuat soal yang 

mudah dipahami siswa.  

Subyek penelitian 2, dalam menyelesaikan soal nomor 1, subyek salah dalam 

membuat model matematika karena tidak mengerti aturan dalam membuat model 

matematika. Subyek juga salah dalam menyelesaikan model matematika karena kurang 

teliti dalam mengerjakan soal. Selain itu juga salah dalam memeriksa kembali jawaban 

karena kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Dalam menyelesaikan soal nomor 2, 

subyek salah dalam membuat model matematika karena tidak mengerti aturan dalam 

membuat model matematika. Subyek juga salah dalam dalam memeriksa kembali 

jawaban, penyebabnya karena tidak mengerti cara mencocokkan kembali jawaban 

dengan soal semula, sehingga tidak dikerjakan. Dalam menyelesaikan soal nomor 3, 

subyek salah dalam membuat model matematika karena tidak mengerti aturan dalam 

membuat model matematika. Subyek juga salah dalam menyelesaikan model 

matematika karena tidak dapat merubah bilangan bulat ke dalam bentuk pecahan, dan 

tidak memahami sifat atau langkah penyelesaian operasi pembagian pecahan. Selain itu 

juga salah dalam memeriksa kembali jawaban karena tidak dikerjakan. Upaya yang 

diusulkan untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika adalah 

latihan soal cerita sesering mungkin dan sebaiknya waktu guru menjelaskan ditunjukkan 

cara mengerjakannya.  

Subyek penelitian 3, dalam menyelesaikan soal nomor 1, subyek salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena tidak cermat dalam membaca soal dan kurang teliti 

dalam melakukan perhitungan. Dalam menyelesaikan soal nomor 2, Subyek salah 

dalam menyelesaikan model matematika, karena tidak cermat dalam membaca soal dan 

tidak mengerti prosedur penyelesaian soal cerita matematika. Selain itu subyek juga 
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salah dalam dalam memeriksa kembali jawaban, penyebabnya karena tidak mengerti 

cara mencocokkan kembali jawaban dengan soal semula. Dalam menyelesaikan soal 

nomor 3, subyek salah dalam menyelesaikan model matematika karena tidak dapat 

merubah bilangan bulat ke dalam bentuk pecahan, dan tidak memahami sifat atau 

langkah penyelesaian operasi pembagian pecahan. Subyek  juga salah dalam memeriksa 

kembali jawaban karena salah pada langkah sebelumnya dalam menyelesaikan model 

matematika. Upaya yang diusulkan untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah sering latihan soal, jika tidak bisa menyelesaikan soal cerita 

matematika bertanya kepada guru atau teman yang bisa.  

Subyek penelitian 4, dalam menyelesaikan soal nomor 1, subyek salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena tidak cermat dalam membaca soal dan kurang teliti 

dalam melakukan perhitungan. Dalam menyelesaikan soal nomor 2, Subyek salah 

dalam menyelesaikan model matematika, karena tidak cermat dalam membaca soal dan 

tidak mengerti prosedur penyelesaian soal cerita matematika. Subyek juga salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena tidak mengerti cara mencocokkan kembali jawaban 

dengan soal semula. Dalam menyelesaikan soal nomor 3, subyek salah dalam 

menyelesaikan model matematika, karena tidak dapat merubah bilangan bulat ke dalam 

bentuk pecahan, dan tidak memahami sifat atau langkah penyelesaian operasi 

pembagian pecahan. Selain itu subyek juga salah dalam memeriksa kembali jawaban 

karena tidak mengerti cara mencocokkan kembali jawaban dengan soal semula. Upaya 

yang diusulkan untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika adalah 

sering latihan mengerjakan soal cerita matematika dan guru sebaiknya menerangkan 

dengan lebih jelas.  

Subyek penelitian 5, dalam menyelesaikan soal nomor 1, subyek salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena tidak cermat dalam membaca soal dan kurang teliti 

dalam melakukan perhitungan. Dalam menyelesaikan soal nomor 2, Subyek salah 

dalam memeriksa kembali jawaban, karena tidak mengerti cara mencocokkan kembali 

jawaban dengan soal semula. Dalam menyelesaikan soal nomor 3, subyek salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena kurang teliti dalam mengerjakan soal. Upaya yang 

diusulkan untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika adalah lebih 

sering berlatih mengerjakan soal cerita matematika.  



245 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.2, No.2, September 2014 

ISSN: 2337-8166 

Subyek penelitian 6, dalam menyelesaikan soal nomor 1, subyek salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena tidak cermat dalam membaca soal dan kurang teliti 

dalam melakukan perhitungan. Dalam menyelesaikan soal nomor 2, Subyek salah 

dalam memeriksa kembali jawaban, karena tidak mengerti cara mencocokkan kembali 

jawaban dengan soal semula. Dalam menyelesaikan soal nomr 3, subyek salah dalam 

memeriksa kembali jawaban, karena kurang teliti dalam mengerjakan soal. Upaya yang 

diusulkan untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika adalah lebih 

sering berlatih mengerjakan soal cerita matematika, jika tidak bisa menyelesaikan 

bertanya kepada guru atau teman yang bisa. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, maka simpulan dari penelitian tentang analisis 

kemampuan berpikir siswa kelas VII-B MTs Negeri Tlasih dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika ditinjau dari tingkat kemampuan. 

Kemampuan berpikir siswa pada tingkat rendah dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika masih berada pada tahap membuat rencana penyelesaian yaitu mengubah 

soal ke dalam model matematika, kemampuan berpikir siswa pada tingkat sedang dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika masih berada pada tahap menyelesaikan model 

matematika yaitu menyelesaikan model matematika dengan menggunakan aturan-aturan 

matematika, kemampuan berpikir siswa pada tingkat tinggi dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika sudah sampai pada tahap memeriksa kembali yaitu mencocokkan 

kembali antara hasil jawaban dengan soal semula. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa merasa kesulitan menyelesaikan soal 

cerita berdasarkan tingkat kemampuan berpikir matematika: 1). Kemampuan berpikir 

tingkat rendah: siswa tidak mengerti aturan dalam membuat model matematika, siswa 

tidak mengerjakan soal, siswa tidak mengerti prosedur/cara penyelesaian soal cerita 

matematika, siswa tidak memeriksa kembali jawabannya. 2). Kemampuan berpikir 

tingkat sedang: siswa kurang cermat dalam membaca soal dan tidak mengerti prosedur 

penyelesaian soal cerita matematika, siswa mengerjakan dan terdapat sebagian 

perhitungan yang salah dalam memeriksa kembali jawaban. 3). Kemampuan berpikir 
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tingkat tinggi: siswa mengerjakan dan terdapat sebagian perhitungan yang salah dalam 

memeriksa kembali jawaban. 

Upaya untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah: 1). Bagi siswa sendiri sebaiknya: biasakan menulis apa yang 

diketahui dan yang ditanya, membuat model matematika, lalu menyelesaikan 

perhitungan. Belajar dan latihan sesering mungkin menyelesaikan berbagai jenis soal. 

Jika tidak bisa menyelesaikan soal cerita matematika, segera bertanya kepada guru atau 

teman yang bisa. 2). Bagi guru sebaiknya: membuat soal yang kalimatnya mudah 

dipahami siswa, menerangkan dengan lebih jelas (memberi penekanan pada hal-hal 

yang penting, dimana siswa biasanya sering merasa kesulitan atau melakukan 

kesalahan), ketika menjelaskan materi menunjukkan cara tahap demi tahap langkah 

penyelesaian soal. 
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