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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman 

siswa berkemamuan matematika tinggi, berkemampuan matematika sedang, 

berkemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan soal cerita pada 

materi pokok bahasan bilangan bulat. Pemahaman yang digunakan dalam 

penelitian ini menganut indikator menurut Ruseffendy yaitu pemahaman 

translasi, pemahaman interpolasi, pemahaman ekstrapolasi. Penelitian ini 

menggunakan dua kali tes tulis dan wawancara. Tes tulis pertama bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan matematika siswa serta untuk menentukan 

subjek dan tes tulis kedua bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa 

setelah itu dilakukan wawancara terhadap subjek yang terpilih. Subjek 

dalam penelitian ini sebanyak 6 siswa yaitu 2 siswa dari kelompok 

kemampuan matematika tinggi, 3 siswa dari kelompok kemampuan 

matematika sedang, dan 1 siswa dari kelompok kemampuan matematika 

rendah. 

Kata Kunci :Pemahaman, Soal Cerita, Bilangan Bulat, Kemampuan 

Matematika 

 

 

Abstract 

 

This research is descriptive research using qualitative approach the purpose 

is to analyze how the understanding of students of high mathematics, 

mathematics-capable medium, low math-capable in resolving the matter of 

stories on the matter the of an interger. Understanding used in this research 

are the indicators according to Ruseffendy i.e translation, interpolation, 

extrapolation. This research using a writing test twice and interview. The 

first test aims to find out students ‘ math skills as well as to determine the 

subject and the second written test aimed to analyze the students 

understanding after itconducted interviews on the subject selected. The 

subject in this study as much 6 students, 2 students of higher mathematics 
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ability group, 3 students from math skills were, and 1 students from a group 

of math skills is low. 

Keyword : Understanding, Story Problems, Intergers, Math Skills. 

 

 

Pendahuluan 

Sering kita jumpai siswa yang mendapatkan nilai tinggi pada mata pelajaran 

matematika saat Ujian Nasional, tetapi kenyataannya mereka belum tentu dapat 

menjawab sendiri soal tersebut, bahkan banyak yang belum memahami soal khususnya 

pada soal cerita. Pemahaman matematika merupakan salah satu tujuan penting dalam 

tujuan pembelajaran matematika, yaitu memberi pengertian bahwa materi-materi yang 

diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, pemahaman matematika juga 

merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, karena guru 

merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan (Prasetyowati, 

2013). 

Pada umumnya siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang modelnya sejenis 

dengan contoh yang ada di dalam buku panduan, sehingga siswa yang menemukan soal 

cerita tidak sama modelnya seperti contoh akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikannya. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan siswa dalam 

memilih langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikannya atau bahkan 

ketidaktahuan siswa tentang adanya langkah lain yang bisa ditempuh dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

Menyelesaikan soal cerita memang perlu pemahaman. Pemahaman berarti 

proses menjadi tahu mengenai hubungan antara hal-hal (Dagun, 2006), sebab tanpa 

adanya pemahaman siswa akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Pemahaman 

menurut Ruseffendy (dalam Susanto, 2013) ada 3 macam pemahaman: Pengubahan 

(Translation), pemberian arti (Interpretation), dan pembuat ekstrapolasi 

(Extrapolatioon). Jadi pemahaman adalah kemampuam siswa mengenal, menjelaskan, 

serta mengaplikasikan dan mampu menarik kesimpulan dari suatu tindakan atau dari 

apa yang dilihat.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bilangan bulat 

khususnya pada operasi bilangan bulat yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian. Pemjumlahan pada bilangan bulat memiliki sifat tertutup, sifat komutatif, 
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mempunyai unsur identitas, sifat asosiatif, dan memiliki invers. Sedangkan 

pengurangan pada bilangan bulat apabila mengurangi dengan suatu bilangan sama 

artinya dengan menambah lawan pengurangannya. Perkalian pada bilangan bulat 

memiliki sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif perkalian terhadap 

penjumlahan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, dan memiliki elemen 

identitas. Sedangkan untuk pembagianpada bilangan bulat merupakan operasi kebalikan 

(invers) dari perkalian. 

Tentunya siswa satu dengan yang lainnya berbeda, hal ini dipengaruhi juga oleh 

kemampuan matematika siswa. Kemampuan matematika adalah proses dimana siswa 

menggunakan seluruh apa yang diketahui dan apa yang sudah dilihatnya dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Dalam penelitian ini untuk menentukan batas 

kelompok kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah, menggukan perhitungan 

Standart Deviasi (SD). (Arikunto, 2009) mengemukakan langkah-langkah menentukan 

kedudukan siswa dalam 3 rangking, sebagai berikut : 

1. Menjumlahkan skor semua siswa 

2. Mencari nilai rata-rata (Mean) dan simpangan baku (Standart Deviasi). 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
 

Keterangan:  �̅�  =rata-rata skor siswa 

∑ 𝑥 =jumlah dari skor siswa 

 𝑁  =jumlah siswa 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑥2

𝑁
− (

∑ 𝑥

𝑁
)

2

 

Keterangan:      𝑆𝐷      = standar deviasi 

 
∑ 𝑥2 

𝑁
  = tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian dibagi N 

 (
∑ 𝑥

𝑁
)

2

  = semua skor dijumlahkan, dibagi N lalu dikuadratkan 

 

 



30 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No.1, April 2015 

ISSN: 2337-8166 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi pokok 

bahasan bilangan bulat berdasarkan tingkat kemampuan matematika siswa. Pemahaman 

yang akan dianalisis adalah pemahaman menurut Ruseffendy yaitu pemahaman 

translasi, pemahaman interpolasi, dan pemahaman ekstrapolasi. Pemahaman translasi 

adalah siswa mampu mengubah atau memodelkan, menerjemahkan kalimat kedalam 

bentuk matematika, misalnya sapat menuliskan variabel-variabel yang diketahui atau 

ditanyakan. Pemahaman interpolasi adalah siswa mampu dalam menentukan konsep 

yang tepat untuk menyelesaikan soal atau masalah dihadapi. Pemahaman ekstrapolasi 

adalah siswa mampu menerapkan konsep dalam perhitungan matematika untuk 

menyelesaikan soal atau masalah yang dihadapi. Adapun rancangan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. Diagram rancangan penelitian 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 Penelitian ini dilaksanakan selama dua hari. Pada awal penelitian siswa diberi 

tes kemampuan matematika terlebih dahulu digunakan untuk mendapatkan subjek 

penelitian yang terdiri dari siswa kemampuan tinggi, siswa kemampuan sedang, dan 

siswa kemampuan rendah. Selanjutnya hasil pekerjaan tes kemampuan matematika ini 
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diperiksa oleh peneliti dan diperoleh nilai untuk masing-masing calon subjek, setelah 

data hasil tes kemampuan matematika diperoleh maka data tersebut dikelompokkan, 

yaitu kelompok kemampuan tinggi, kelompok kemampuan sedang, kelompok 

kemampuan rendah. Untuk pengelompokkan terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata 

kemudian dicari standart deviasinya. Berdaarkan pengelompokkan tersebut terdapat 8 

siswa dari kelompok kemampuan tinggi, 15 siswa dari kelompok kemampuan sedang, 7 

siswa dari kelompok kemampuan rendah.  

 Penelitian ini mengambil subjek sebanyak 6 siswa dari keseluruhan tingkat 

kemampuan matematika karena menurut Gray dan Diehl (dalam ruslan, 2003): 147) 

untuk penelitian deskriptif subjek yang diambil adalah 10 % dari jumlah siswa. 

Kemudian untuk menetukan berapa siswa yang akan digunakan sebagai subjek 

penelitian dari masing-masing tingkat kemampuan matematika supaya proposional 

sesuai dengan jumlah siswa keseluruhan, menurut Keichie, dkk (dalam Ruslan, 2003: 

161) dapat ditentukan dengan cara jumlah siswa dari setiap kelompok dibagi jumlah 

siswa keseluruhan kemudian dikali 6. 6 disini adalah jumlah subjek yang digunakan 

untuk penelitian. Enam subjek penelitian yang mewakili tiap tingkat kemampuan 

matematika disajikan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1. Data subjek penelitian 

No Inisial Kemampuan Kode Subjek 

1 FI Tinggi S1 

2 TA Tinggi S2 

3 MS Sedang S3 

4 SU Sedang S4 

5 AR Sedang S5 

6 RU Rendah S6 

 

 Setelah mendapatkan subjek, kemudian dilakukan tes pemahaman yang terdiri 

dari 3 soal cerita dikerjakan selama 45 menit serta melakukan wawancara. Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara bebasis tugas. Tugas yang diberikan berupa soal tes 

pemahaman dalam menyelesaikan soal cerita yang sudah dikerjakan sebelumnya. Hasil 
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awancara ini digunakan sebagai pembanding terhadap hasil pekerjaan. Setelah data 

terkumpul dilakukan analisis sesuai dengan indikator pemahaman yaitu translasi, 

interpretasi, dan ekstrapolasi, kemudian diperoleh hasil dari penelitian.  

 Siswa berkemampuan tinggi dalam pemahaman translasi soal no. 1 sampai no. 3 

menunjukkan bahwa siswa mampu memahami soal tersebut. Kemudian untuk 

pemahaman intepretasi soal no. 1 dan no. 2 menunjukkan bahwa siswa mampu 

mencapai pemahaman interpretasi, tetapi untuk no. 3 kedua subjek berkemampuan 

tinggi dapat menentukan konsep, namun subjek S1 konsep yang dibuat kurang tepat. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk pemahaman interpretasi untuk siswa berkemampuan 

tinggi dapat mencapai pemahaman interpretasi. Sedangkan untuk pemahaman 

ekstrapolasi soal no. 1 sampai no. 3 menunjukkan bahwa siswa mampu mencapai 

pemahaman ekstrapolasi, subjek S1 dan S2 dapat menerapkan knsep yang telah didapat 

kedalam perhitungan matematika dengan tepat dan benar. 

 Siswa berkemampuan sedang dalam pemahaman translasi soal no. 1 sampai no. 

3 menunjukkan bahwa siswa mampu memahami soal tersebut. Kemudian untuk 

pemahaman intepretasi soal no. 1 menunjukkan bahwa semua siswa yang 

berkemampuan sedang mampu mencapai pemahaman interpretasi, untuk soal no. 2 

subjek S4  tidak dapat menentukan konsep, namun subjek S3 dan S5 mampu 

menentukan dan menjelaskan konsep yang didapat. Soal no. 3 untuk pemahaman 

interpretasi ketiga siswa tidak dapat menetukan konsep yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa untuk pemahaman interpretasi, 

tidak semua siswa berkemampuan sedang dapat mencapai pemahaman interpretasi 

tetapi kebanyakan siswa berkemampuan sedang tidak dapat menentukan konsep. 

Sedangkan untuk pemahaman ekstrapolasi soal no. 1 menunjukkan bahwa subjek S3 

tidak mampu dalam menerapkan konsep yang sudah didapat kedalam perhitungan 

matematika yang benar. Untuk soal no. 2 hanya subjek S5 saja yang mampu 

menerapkan konsep kedalam perhitungan matematika dengan benar, sedangkan untuk 

subjek S3 dan S4 tidak dapat menerapakan konsep. Selanjutnya untuk soal no. 3 ketiga 

subjek berkemampuan sedang mampu menerapkan konsep kedalam pehitungan 

matematika, namun konsep yang digunakan kurang tepat. Dapat disimpulkan bahwa 

untuk pemahaman ekstrapolasi siswa yang berkemampuan sedang, tidak semua siswa 
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dapat mencapai pemahaman ekstrapolasi, tetapi kebanyakan siswa berkemampuan 

sedang dapat menerapkan konsep yang sudah didapat. 

 Siswa berkemampuan rendah dalam pemahaman translasi soal no. 1 dan no. 2 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, namun pada soal no 3 

subjek S6 tidak dapat mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyankan. Dapat 

disimpulkan untuk pemahaman translasi tidak semua soal siswa berkemampuan rendah 

dapat mencapai pemahaman translasi. Dalam pemahaman interpretasi soal no. 1 sampai 

no. 3 subjek S6 tidak dapat menentukan konsep untuk menyelesaikan soal. Dapat 

disimpulkan bahwa untuk pemahaman interpretasi siswa berkemampuan rendah tidak 

dapat mencapai pemahaman interpretasi. Sedangkan untuk pemahaman ekstrapolasi 

soal no. 1 dan no. 2 mampu menerapkan konsep yang sudah di dapatkan namun konsep 

yang digunakan salah. Untuk no. 3 subjek S6 tidak dapat menerapkan konsep yang 

sudah didapat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa berkemampuan rendah mampu 

menerapkan konsep tetapi tidak dapat menentukan cara untuk menyelesaikan soal. 

 

Simpulan 

 Dalam menganalisis pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang 

berhubungan dengan pokok bahasan bilangan bulat ditinjau dari tingkat kemampuan 

matematika siswa maka dapat disimpulkan bahwa untuk pemahaman siswa yang 

berkemampuan tinggi menunjukan siswa cenderung mamiliki pemahaman yang baik, 

baik dari pemahaman translasi, pemahaman interpretasi, maupun pehaman ekstrapolasi. 

Siswa berkemampuan tinggi dapat menetukan bagaimana cara untuk menyelesaikan 

soal cerita dengan mengaplikasikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, siswa 

dapat memberikan penjelasan penyelesaian soal dengan benar serta mampu menerapkan 

dalam perhitungan matematika dengan benar. Sedangkan untuk siswa yang 

berkemampuan sedang menunjukkan bahwa siswa cenderung memiliki pemahaman 

yang cukup baik. Siswa berkemampuan sedang dapat menentukan bagaimana cara 

untuk menyelesaikan soal cerita dengan mengaplikasikan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan tetapi masih belum tepat, siswa dapat memberikan penjelasan 

penyelesaian soal namun kurang tepat dalam menjelaskannya serta mampu menerapkan 

dalam perhitungan matematika tetapi jawabanya kurang tepat. Serta untuk siswa yang 
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berkemampuan rendah menunjukkan bahwa tidak dapat menentukan bagaiman cara 

untuk menyelesaikan soal dengan mengaplikasikan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, siswa tidak dapat memberikan penjelasan penyelesaian soal cerita tetapi 

siswa berkemampuan rendah mampu menerapkan dalam perhitungan matematika 

dengan benar.  
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