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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan verbal 

dan kemampuan numerik terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika siswa kelas IX SMPN 11 Mataram dengan jumlah sampel 35 siswa 

diambil dengan teknik proportionate stratified random sampling. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dibantu dengan 

software SPSS 16. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) terdapat pengaruh yang 

signifikan kemampuan verbal dan kemampuan numerik terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas IX SMPN 11 Mataram tahun 

pelajaran 2018/2019 dengan kontribusi sebesar  82,9 %. Hal ini didukung dengan 

nilai r sebesar 0,911 yang menunjukkan bahwa hubungan kemampuan verbal dan 

kemampuan numerik terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

siswa kelas IX SMPN 11 Mataram masuk dalam kategori sangat kuat dan nilai 

Fhitung (77,677) > Ftabel (3,28); 2).  Tidak terdapat pengaruh kemampuan verbal 

terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas IX 

SMPN 11 Mataram tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini terlihat dari nilai thitung 

(0,396) < ttabel (2,036); 3). Terdapat pengaruh kemampuan numerik terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas IX SMPN 11 

Mataram tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini terlihat dari nilai                          

thitung  (3,180) > ttabel (2,036). 

 

 

 

Kata kunci:  kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan 
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ABSTRACT 

 

Aimed of this research was to know the effect of verbal ability and numeric ability 

to the result of solving a math word problem ability of students class IX SMP 

Negeri 11 Mataram year 2018/2019 with a research sample of 35 students was 

taken by proportionate stratified random sampling technique. Data collection 

techniques in this research using test. The data obtained were analyzed using 

statistic descriptive and inferential statistic assisted with SPSS 16 software. The 

results of this research were: 1) There was significant influence verbal ability and 

numeric ability to the result of solving a math word problem ability of student 

class IX SMPN 11 Mataram with Contribution was 82,9%. This is supported by 

an R-value of 0.911 which indicates that the relationship of verbal ability and 

numeric ability to the result of solving a math word problem ability of student 

class IX SMP Negeri 11 Mataram is in the very strong category and F-count 

(77,677) > F-table (3.28). 2) There is no influence of verbal ability on the result of 

solving a math word problem ability of students class IX SMP Negeri 11 Mataram 

year 2018/2019. This can be seen from the t-count (0.396) < t-table (2,036); 3).  

There is an influence of numeric ability on the result of solving a math word 

problem ability of students class IX SMP Negeri 11 Mataram year 2018/2019. 

This can be seen from the t-count (0.396) < t-table (2,036);  
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I. PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang diberikan sejak pendidikan dasar 

sampai sekolah menengah atas atau umum mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari, yaitu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan 

matematika. Penguasaan matematika menjadi kunci pembuka jalan untuk pengetahuan lain. 

Siswa yang menguasai matematika sejak sekolah dasar diharapkan akan mudah dalam proses 

studi lebih lanjut (Hardiani, 2014: 65). Pemahaman konsep matematika ditingkat lanjut 

bergantung pada pemahaman proses konsep tingkat dasar. Hal ini disebabkan karena konsep 

matematika di tingkat lanjut merupakan pengembangan dari konsep matematika di tingkat 

dasar. Sehingga apabila konsep matematika di tingkat dasar kurang maka siswa akan 

mengalami kesulitan ketika memahami konsep matematika di tingkat yang lebih tinggi. 

Kesulitasn-kesulitan yang dihadapi oleh siswa menyebabkan prestasi belajar matematika 

siswa menjadi rendah. 

Berdasarkan data yang diperoleh di SMPN 11 Mataram peneliti memperoleh data 

rata-rata nilai mata pelajaran seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1: Data rata-rata nilai pelajaran semester genap siswa kelas  

VIII SMP Negeri 11 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 

(sumber: daftar nilai guru SMPN 11 Mataram ) 

Berdasarkan data tersebut terlihat rata-rata nilai mata pelajaran matematika dari 

masing-masing kelas masih rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Menurut 

hasil wawancara tak terstruktur dengan guru matematika di SMPN 11 Mataram pada tanggal 

15 Januari 2018, diketahui bahwa siswa masih lemah dalam menyelesaikan soal berbentuk 

cerita. Siswa masih mengeluh dengan pelajaran matematika yang dianggap sangat sulit. Hal 

ini dikarenakan kurangnya pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran, serta 

kurangnya keterampilan atau kemampuan berhitung siswa itu sendiri. Kadang sering pula 

terjadi siswa tidak mengerti apa yang dinginkan oleh soal yang menyebabkan siswa tidak 

dapat membedakan antara apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam suatu soal 

cerita matematika sehingga mengakibatkan prestasi belajar matematika menjadi rendah.  

Kenyataan di atas juga diperkuat berdasarkan hasil tes kemampuan awal siswa yang 

dilakukan di kelas VIII SMPN 11 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Dimana terdapat 20 soal 

yang diujikan, terdiri dari 15 butir soal non cerita dan 5 butir soal cerita. Berdasarkan hasil 

tes awal, sebanyak 60% siswa salah dalam menjawab soal cerita dan sisanya salah dalam 

menjawab soal non cerita. Slameto (2013: 2) menyatakan bahwa faktor yang menunjang 

Kelas 

Mata Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 
Matematika Agama IPA IPS 

VIII A 83,30 78,00 80,80 80,00 81,21 

VIII B 80,00 80,30 80,85 82,20 80,81 

VIII C 85,60 77,00 85,95 79,90 80,00 

VIII D 85,00 77,60 82,50 81,50 83,40 

VIII E 84,50 79,70 85,50 81,90 85,00 

VIII F 84,72 76,80 82,20 79,95 80,00 
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prestasi belajar siswa banyak jenisnya tetapi secara garis besar dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa. Sedangkan faktor ektern yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa/ lingkungan. 

Salah satu jenis faktor intern adalah faktor inteligensi. Dalam (Hamzah, 2009: 253) Gardner 

mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan 

menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang 

nyata. Ada beberapa macam kemampuan yang diungkapkan oleh Gardner, diantaranya 

kemampuan verbal, kemampuan logis matematis, kemampuan visual spasial, kemapuan 

musikal, kemampuan kinestetik jasmani, kemampuan interpersonal, kemampuan 

intrapersonal, kemampuan natural, kemampuan eksistensial. 

Kemampuan verbal untuk pelajaran matematika sangat membantu dalam memahami 

isi bacaan dan menafsirkan soal-soal yang cukup kompleks dan menimbulkan banyak 

penafsiran secara verbal, karena sebagian soal matematika banyak disajikan dalam bentuk 

soal cerita. Dengan adanya kemampuan verbal yang baik akan sangat membantu dalam 

memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan kemampuan numerik sangat mutlak diperlukan 

dalam pelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ilmu matematika yang 

notabene melibatkan angka, analisis dan perhitungan pasti. Jika siswa kurang teliti akan 

berakibat fatal (Wijaya, 2011: 7).  

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, untuk itu perlu dilakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Verbal dan Kemampuan Numerik terhadap 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Siswa Kelas IX SMP Negeri 11 

Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMPN 11 Mataram tahun pelajaran 2018/2019. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. 

Dengan jumlah sampel sebanyak 35 siswa yang terdiri dari 7 siswa berkemampuan tinggi, 24 

siswa berkemampuan rendah dan 4 siswa berkemampuan rendah.  

Kemampuan verbal dan kemampuan numerik diukur menggunakan tes berbentuk 

pilihan ganda dan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika diukur menggunakan 

tes essay. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif dan analisis data 

inferensial. Analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

regresi linier berganda 

III. HASIL PENELITIAN 

a. Analisis deskriptif 

Hasil dari analisis data kemampuan verbal, kemmapuan numeric dan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika diperoleh kemampuan verbal siswa kelas IX 

SMPN 11 Mataram masih dalam kategori rendah, kemampuan numeric siswa kelas IX 

SMPN 11 Mataram masih dalam kategori rendah, serta kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika siswa kelas IX SMPN 11 Mataram masih dalam kategori rendah. 
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b. Analisis inferensial 

Hasil analisis kemampuan verbal, kemampuan numeric dan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Hasil uji analisis inferensial 

Variabel Uji hipotesis Regresi 

Kemampuan verbal 

(X1) dan kemampuan 

numeric (X2) 

Kemampuan 

menyelesaikan soal 

cerita matematika (Y) 

Fhitung (77,677) > 

Ftabel (3,28) 

 ̂                         

 

Kemampuan verbal 

(X1) 

Kemampuan 

menyelesaikan soal 

cerita matematika (Y) 

thitung (0,396) < 

ttabel (2,036) 

- 

Kemampuan numeric 

(X2) 

Kemampuan 

menyelesaikan soal 

cerita matematika (Y) 

thitung (3,180) > 

ttabel (2,036) 

 ̂               

 

 

Hasil analisis uji inferensial kemampuan verbal dan kemampuan numerik 

terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika menunjukkan Fhitung (77,677) 

> Ftabel (3,28), sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan verbal dan kemampuan 

numeric mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika. Bersar pengaruh tersebut dapat tulis dalam bentuk persamaan regresi 

linier berganda  ̂                        . Persamaan regresi ini menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan 1 skor kemampuan verbal dan kemampuan numeric, maka nilai 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika akan bertambah sebesar 0,106 dari 

kemampuan verbal ditambah 0,636 dari kemampuan numeric dan ditambah 9,722 dari 

faktor lain yang belum diamati.  

Uji analisis kemampuan verbal terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika diperoleh thitung (0,396) < ttabel (2,036). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan verbal tidak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika. Menurut teori, dengan mempunyai kemampuan 

verbal yang tinggi, maka akan mendapatkan hasil belajar matematika yang baik. Namun 

dalam penelitian ini didapati bahwa kemampuan verbal tidak memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Banyka faktor lain yang mempunyai 

pengaruh sangat besar dalam menentukan keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika. 

Selanjutnya uji analisis kemampuan numeric terhadap kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika diperoleh thitung (3,180) > ttabel (2,036). Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan numeric memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika. Pengaruh tersebut dapat ditulis dalam bentuk 

persamaan regresi  ̂              . Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

setiap satu kenaikan skor  kemampuan numeric, makan nilai dari kemampua 

menyelesaikan soal cerita matematika akan bertambah sebesar 0,636 dan ditambah 9,722 

dari faktor lain yang belum diamati. Pengajaran matematika yang mengutamakan 
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pemahaman konsep matematika bukan ditempuh melalui keterampilan yang mekanis, 

melainkan melalui proses yang sistematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kemampuan numerik siswa, maka semakin baik penguasaan matematika 

khususnya dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Meskipun begitu, terlihat dari 

hasil penelitian ternyata kemampuan numerik siswa masih rendah. Kondisi ini mungkin 

diakibatkan terlalu seringnya siswa menggunakan alat komputasi (kalkulator). Akibatnya, 

kebiasaan mendapatkan hasil secara langsung dan mudah menjadi melekat pada diri 

siswa. Padahal yang dituntut dalam matematika bukan sekedar hasil, melainkan 

bagaimana mendapatkan hasil tersebut. 

IV. PENUTUP 

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan kemampuan verbal dan kemampua numeric terhadap kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika siswa kelas IX SMPN 11 Mataram tahun pelajaran 2018/2019. 


