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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan 

membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika SD siswa kelas IV SDN 1 Selebung Ketangga tahun pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini didasari pada permasalahan bahwa diduga 

kemampuan membaca pemahaman berkaitan dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan desain korelasional. Teknik 

yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu tes, dokumentasi dan 

wawancara. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis korelasi product 

moment. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 siswa dengan menggunakan 

teknik sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kemampuan membaca pemahaman siswa adalah 59.69, dengan frekuensi 

terbanyak berada pada kategori cukup. Sedangkan nilai rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika SD siswa adalah 49.89, dengan frekuensi 

terbanyak berada pada kategori rendah, sehingga kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika SD siswa berada pada  kategori rendah. Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca pemahaman 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika SD yang 

ditunjukkan dengan koefesien korelasi sebesar 0.77 pada taraf signifikansi 5% 

dengan rhitung > rtabel (0.77 > 0.291) yang berarti bahwa variabel kemampuan 

membaca pemahaman dan variabel kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika SD siswa berkorelasi dengan  signifikan. 
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ABSTRACT 

 

 

        This study aims to know the relationship of the ability to read 

comprehension with the ability to solve the problem of mathematics story of 

elementary school students grade IV SDN 1 Selebung Ketangga academic year 

2017/2018. This research is based on the problem that alleged ability to read 

comprehension related to the ability to solve the problem of student math story. 

The type of research used is quantitative research with correlational design 

design. Techniques used for data collection are test, documentation and 

interview. Data obtained, processed by product moment correlation analysis 

technique. The sample in this study amounted to 46 students by using saturated 

sample technique. The results showed that the average score of students' 

reading comprehension was 59.69, with most frequencies being in enough 

categories. While the average value of the ability to solve the problem of 

mathematics of elementary school students is 49.89, with most frequencies are 

in the low category, so the ability to solve the problem of mathematics of 

elementary school students are in the low category. There is a positive and 

significant relationship between reading comprehension ability with the ability 

to solve the math story of SD which is shown with correlation coefficient of 

0.77 at 5% significance level with rhitung> rtabel (0.77> 0.291) which means 

that the variable of reading comprehension ability and variable of problem 

solving ability the students' mathematical stories of the students are 

significantly correlated.                  
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A. PENDAHULUAN 

Kemampuan membaca pemahaman tidak hanya diperlukan peserta didik 

dalam mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia saja, namun hampir semua 

mata pelajaran membutuhkan kemampuan membaca pemahaman yang memadai, 

termasuk mata pelajaran Matematika yang sebagian besar berkaitan dengan 

kegiatan berhitung. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang selalu ada disetiap jenjang 

pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun diperguruan tinggi. Berbagai macam 

cara untuk dapat mengukur kemampuan belajar matematika, diantaranya dengan 

menggunakan bentuk soal. Bentuk soal juga bisa berupa soal angka maupun soal 

cerita. Soal cerita matematika adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita 

pendek, cerita yang diungkapkan dapat berupa masalah kehidupan sehari-hari 

atau masalah lainnya (Abidin, 1989). Dalam menyelesaikan soal cerita, haruslah 

memperhatikan langkah-langkah dalam meyelesaikan soal cerita dengan benar. 

Langkah pertama adalah dengan membaca dan memahami isi beserta maksud 

dari soal cerita yang ada, kemudian menuliskan hal-hal yang diketahui dan yang 

ditanyakan dari soal cerita, lalu mengubah isi soal dalam bentuk kalimat 

matematika dan menyelesaikannya. Dari langkah itu dapat diketahui bahwa 

kemampuan membaca pemahaman sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan 

soal cerita dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

isi dan maksud dari soal cerita yang ada. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan guru kelas IVA dan IV/B 

SDN 1 Selebung Ketangga yang menyatakan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran, karena bisa 

dinyatakan bahwa anak yang kurang terampil membaca, akan kesulitan dalam 

memahami materi pelajaran, hal itu dapat dilihat dari hasil ulangan mid semester 

tahun pelajaran 2017/2018. Adapun hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 
Tabel 1.1 Nilai Hasil Ulangan MID Semester Siswa Kelas IV/A dan IV/B 

SDN 1 Selebung KetanggaTahun Pelajaran 2017/2018 

No  Kelas Presentase Ketuntasan 

Bahasa Indonesia Matematika 

1.  IV/A 52,52% 40,65% 

2.  IV/B 57,86% 66,13% 

Rata-rata  55,19% 53,39% 

 

Semua bentuk soal yang disajikan adalah pilihan ganda, dalam soal 

matematika juga terdapat beberapa soal cerita dalam bentuk pilihan ganda. 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa presentase ketuntansan belajar 

matematika peserta didik masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti; peserta didik malas dalam belajar matematika, tidak 

fokus dalam proses belajar mengajar, keterampilan guru dalam menjelaskan 

materi yang kurang, ataupun ketidak mampuan peserta didik dalam memahami 



maksud dari soal matematika. Dalam kaitannya dengan memahami soal cerita 

matematika, peserta didik harus memliki kemampuan membaca pemahaman 

yang tinggi untuk dapat memahami dengan baik maksud dari soal cerita 

matematika tersebut.  

Soal cerita matematika adalah soal pada mata pelajaran matematika yang 

disajikan dalam bentuk cerita. Kemampuan membaca pemahaman terkait dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita pada mata pelajaran matematika, untuk 

dapat menyelesaikan soal cerita, haruslah membaca dan memahami isi dari soal 

terlebih dahulu. Barulah setelah itu menjawab dari apa yang ditanyakan dalam 

soal. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyelenggarakan 

penelitian yang berjudul: “Hubungan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika SD Kelas IV di SDN 1 

Selebung Ketangga Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Teori-teori yang dibahas pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah 

konsep teori pada variabel terikat dan variabal bebas yaitu yang berkaitan dengan 

kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika. Beberapa konsep teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

 

Membaca 

Membaca merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang berusaha untuk 

memetik suatu makna atau pengertian dari suatu bacaan sehingga mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terhadap bacaan tersebut. 

 

Kemampuan Membaca Pemahaman 

Dalman (2014:87) menjelaskan membaca pemahaman adalah membaca secara 

kognitif (membaca untuk memahami). Somadoyo (2011:10) juga menjelaskan 

bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses pemerolehan makna 

yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh 

pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan membaca pemahaman diartikan sebagai kemampuan 

dalam memperoleh makna baik tersirat maupun tersurat terhadap isi bacaan 

dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 

Adapun tujuan dalam membaca pemahaman meliputi: 

1) Kemampuan menangkap arti kata 

2) Kemampuan mengetahui ide pokok suatu paragraph 

3) Kemampuan menyebutkan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari 

4) Kemampuan menentukan kalimat utama suatu paragraph 

5) Kemampuan dalam membuat perbandingan atau pertentangan kata-kata. 

 

 



Matematika 

Menurut Reys, dkk (dalam Nurtaman, dkk. 2013:32) menyatakan bahwa 

matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola 

berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Susanto (2016:185) juga 

mengemukakan bahwa matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, 

serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

Soal Cerita  

Menurut Winarni, dkk (2016:122) menyatakan bahwa soal cerita berkaitan 

dengan kata-kata atau rangkaian-rangkaian kalimat yang mengandung konsep-

konsep matematika. Sedangkan Muhsetyo dalam buku yang sama dengan 

singkat mengungkapkan bahwa soal cerita dinyatakan dengan serangkaian 

kalimat disebut dengan soal bentuk cerita. 

Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita antara lain: 

1) Menentukan makna dari kalimat soal cerita. 

2) Mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika 

3) Menyelesaikan kalimat matematika 

4) Mengecek kembali hasil yang diperoleh 

5) Menginterpretasikan jawaban dengan situasi soal cerita yang dikerjakan. 

 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika merupakan kesanggupan 

yang dimiliki seseorang untuk memecahkan masalah yang berupa soal cerita 

matematika yang disajikan dalam bentuk cerita dan berhubungan dengan hal-

hal yang kongkret serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Seperti yang diketahui, soal cerita dapat diselesaikan dengan mengikuti 

langkah-langkah yang ada seperti; memahami masalah, mengubah kalimat 

soal cerita menjadi kalimat matematika, menyelesaikannya, kemudian 

mengecek jawaban kembali, dan terakhir menginterpretasikan jawaban sesuai 

dengan perintah soal cerita. 

Dalam kaitannya dengan memahami masalah, diperlukanlah kemampuan 

membaca pemahaman yang memadai. Kemampuan membaca pemahaman 

merupakan kemampuan dalam memperoleh makna baik tersirat maupun 

tersurat terhadap isi bacaan dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki. Maka untuk dapat menyelesaikan soal cerita matematika 

diperlukan kemampuan membaca pemahaman yang tinggi. Karena peserta 

didik yang memiliki pemahaman yang baik terhadap bacaan, maka akan 

mudah dalam memahami masalah sehingga dapat menyelesaikan soal cerita 

matematika dengan baik pula.  



Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, 

maka dapat dirumuskann hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan   

membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika SD Kelas IV SDN 1 Selebung Ketangga. 

Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan   membaca 

pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

SD Kelas IV SDN 1 Selebung Ketangga. 

 

C. METODELOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain korelasional yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel X (kemampuan membaca 

pemahaman) dengan variabel Y (kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika). 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap  di kelas IV SDN 1 Selebung 

Ketangga tahun pelajaran 2017/2018 yang terletak di Desa Keruak, Kecamatan 

Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV di SDN 1 Selebung Ketangga tahun pelajaran 2017/2018 

yang berjumlah 46 peserta didik yang terdiri dari 22 peserta didik di kelas IV/A 

dan 24 peserta didik di kelas IV/B. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan 

menjadikan seluruh anggota populasi menjadi sampel. Hal ini dilakukan karena 

jumlah populasi yang relatif kecil, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV di SDN 1 Selebung Ketangga. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data hasil kemampuan 

membaca pemahaman dan data hasil kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tes objektif untuk tes 

kemampuan membaca pemahaman  sebanyak 30 soal. Dan tes subjektif 

untuk tes kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika sebanyak 10 

soal. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada guru kelas  

untuk dapat mengetahui gambaran awal dari kemampuan membaca 

pemahaman dan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informasi dari dokumen nilai 

mid semester ganjil mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia 

tahun pelajaran 2017/2018. 

 



Adapun uji instrument yang digunakan untuk menguji kelayakan kisi-kisi soal 

untuk  tes kemampuan membaca pemahaman, kisi-kisi soal serta rubrik untuk 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika yaitu dengan pengujian 

validitas konstruk dengan  Ekspert Jugdment bapak  Syaiful Musaddat, M.Pd 

untuk kemampuan membaca pemahaman dengan hasil dari 30 soal yang diuji, 

terdapat 20 soal yang layak untuk digunakan dalam penelitian, dan bapak 

Muhammad Turmuzi, S.Pd, M.Pd untuk kemampuan menyelesaikan soal  cerita 

matematika dengan hasil dari 10 soal terdapat 7 soal yang layak untuk digunakan 

dalam penelitian. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji analisis data deskriptif  

a. Menentukan Mean �̅� = 
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

b. Menentukan Standar Deviasi Sd = √
∑ 𝑋2− 

(∑𝑋)2

𝑛

𝑛−1
 

c. Menentukan Kategori  
Tabel 3.1 Penentuan Kategori 

Skala Kategori 

X < Mean – 1,5 SD Kurang sekali 

Mean – 1,5 SD ≤ X < Mean – 0,5 SD Kurang 

Mean – 0,5 SD ≤ X ≤ Mean + 0,5 SD Cukup 

Mean + 0,5 SD < X ≤ Mean + 1,5 SD Baik 

Mean + 1,5 SD < X Sangat baik 

 

2. Uji Prasyarat Analisis ,Uji Normalitas (Chi-Kuadrat)      

  𝜒2 =  ∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

3. Uji Analisis Data, Uji Hipotesis  (korelasi product moment) 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2 – (∑ 𝑌)2}
 

4. Mencari besarnya sumbangan (kontribusi) variabel X terhadap variabel Y 

KP = 𝑟2
 x 100% 

5. Uji (t) signifikansi 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑟√𝑛−2

√1− 𝑟2
 

6. Mencari nilai t tabel dengan rumus interpolasi 

𝐶 = 𝐶0 +
(𝐶1− 𝐶0)

(𝐵1− 𝐵0)
 (𝐵− 𝐵0) 

 

 

 

 

 



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil uji analisis data deskriptif kemampuan membaca pemahaman 
Tabel 4.1 Frekuensi Kategori Variabel Kemampuan Membaca Pemahaman 

No Kategori Skala Frekuensi Presentase 

1 Kurang Sekali X < 39.70 1 2.2% 

2 Kurang 39.70 ≤ X ≤ 52.94 13 28.3% 

3 Cukup 52.94 ≤ X ≤ 66.18 22 47.8% 

4 Baik 66.18 ≤ X ≤ 79.42 5 10.9% 

5 Baik Sekali 79.42 < X 5 10.9% 

Data hasil penilaian kemampuan membaca pemahaman dalam penelitian 

ini diperoleh sebanyak 2740, nilai rata-rata 59,56 dengan standar deviasi 

13,24. Sehingga berdasarkan tabel di atas, diperoleh frekuensi terbanyak 

untuk kemampuan membaca pemahaman peserta didik berada pada kategori 

cukup. 

2. Hasil uji analisi data deskriptif kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika SD kelas IV 
Tabel 4.2 Frekuensi Kategori Variabel Kemampuan Menyelesaikan Soal 

Cerita Matematika SD 

No Kategori Skala Frekuensi Presentase 

1 Kurang Sekali X < 26 1 2.2% 

2 Kurang 26 ≤ X ≤ 41.93 16 34.78% 

3 Cukup 41.93 ≤ X ≤ 57.85 13 28.26% 

4 Baik 57.85 ≤ X ≤ 73.78 12 26.08% 

5 Baik Sekali 73.78 < X 4 8.69% 

 Data hasil penilaian kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 2295, nilai rata-rata 49,89 dengan 

standar deviasi 15,93. Sehingga berdasarkan tabel di atas, diperoleh frekuensi 

terbanyak untuk kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika peserta 

didik berada pada kategori kurang. 

3. Hasil uji normalitas kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Membaca Pemahaman dan 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika SD 

Variabel 𝝌𝟐𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝝌𝟐𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kesimpulan 

X -108,92 12,592 Data terdistribusi normal 

Y -92,45 12,592 Data terdisribusi normal 

Hasil perhitungan uji normalitas kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik diperoleh  𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar -108,92 sedangkan 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 

12,592. Sedangkan hasil uji normalitas kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika peserta didik diperoleh 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar -92,45 dengan 

𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 12,592. Hal ini menunjukkan bahwa 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 kedua data 

lebih kecil dari pada 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang berarti kedua data terdistribusi normal. 

 

 
 



4. Hasil uji hipotesis 
Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis 

N  𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍  

46 0,77 0,291 

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

0,77 dan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,291 dengan N = 46 pada ts = 5% . sesuai dengan 

kriteria pengujian hipotesis yaitu 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka Ha diterima, Ho 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : “Ada hubungan antara 

kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika SD kelas IV di SDN 1 Selebung Ketangga diterima. 

5. Hasil uji (t) signifikansi 
Tabel 4.5 Hasil Uji t (Signifikansi) 

N 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍  

46 8,00 1,6788 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,00 yaitu lebih besar dari 

𝑡tabel 1,678 (interpolasi) dengan N = 46, dk = n-2 = 46 – 2 pada taraf 
signifikansi 5% sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian tentang 

“Hubungan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika SD Kelas IV di SDN 1 Selebung 

Ketangga Tahun Pelajaran 2017/2018” signifikan. 

 

Sehingga hipotesis yang menyatakan “ Ada Hubungan yang positif dan 

signifikan antara kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika SD kelas IV di SDN 1 Selebung 

Ketangga diterima. 

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut koefesien 

Diterminasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefesien korelasi (𝑟2). 

Koefesien ini disebut koefesien penentu, karena varian yang terjadi pada 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Maka koefesien 

diterminasi yang diperoleh yaitu (0,772) = 0,59. Hal ini berarti varians yang 

terjadi pada kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika SD 59% 

dipengaruhi oleh kemampuan membaca pemahaman siswa, 41% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca pemahaman dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika SD kelas IV di SDN 1 

Selebung Ketangga tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini didukung dengan hasil uji 

hipotesis yang menyatakan bahwa 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 0,77 dan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,291 dengan N = 46 pada ts = 5% . Maka Ha diterima, Ho ditolak 

 

 



Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai beriikut: 

1. Bagi Peneliti, dapat dijadikan sebagai bekal agar menjadi pendidik yang 

lebih terampil dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik dan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika peserta 

didik. 

2. Bagi Peserta Didik, hendaknya  peserta didik cermat dalam menerjemahkan 

pemahaman yang diperoleh dari soal cerita matematika kedalam kalimat 

matematika, selain itu peserta didik hedaknya meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman dengan memperbanyak membaca bahan-bahan 

bacaan agar kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika juga 

meningkat. 

3. Bagi Pendidik, dapat dijadikan bahan refleksi untuk mengevaluasi 

kemampuan membaca pamahaman dan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika peserta didik 

4. Bagi Sekolah, mengoptimalkan kegiatan membaca untuk mengasah 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik melalui penyediaan 

berbagai sumber bacaan yang ada diperpustakaan dengan cara pembiasaan 

membaca setiap hari. 

5. Bagi Dunia Pendidikan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman peserta didik sehingga 

meningkatnya kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika peserta 

didik. 
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