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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan verbal dan kemampuan 

numerik terhadap prestasi belajar matematika pada materi aritmetika sosial kelas VII SMP 

Negeri 1 Gerung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

expost facto. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gerung. Dalam 

menentukan sampel digunakan teknik probability sampling dengan jenis cluster sampling. 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VII-A SMPN 1 Gerung berjumlah 34 siswa.  Data 

dari hasil penelitian ini diperoleh melalui tes kemampuan verbal dan tes kemampuan numerik 

serta melalui tes prestasi belajar matematika pada materi aritmetika sosial yang terlebih dahulu 

diujicobakan terhadap 34 orang angota populasi yang bukan sampel. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier ganda. Dari hasil analisis data yang diperoleh, tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan verbal dan kemampuan numerik terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VII A SMPN 1 Gerung Tahun Ajaran 2017/2018 dengan 

nilai Fhitung = 2,864 > Ftabel = 4,15. Tidak adanya pengaruh dituliskan dalam bentuk persamaan 

regresi, yaitu  ̂                        . Persamaan regresi ini menunjukan apabila 

kemampuan verbal dan kemampuan numerik bertambah 1 satuan maka nilai prestasi akan 

bertambah 0,134 dari kemampuan verbal ditambah dengan 0,356 dari kemampuan numerik dan 

ditambah 20,095 dari faktor lain yang mempengaruhi. 

            

             

    

Kata kunci: Kemampuan Verbal, Kemampuan  Numerik, Prestasi Belajar, Aritmetika Sosial 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of verbal ability and numerical ability to the 

achievement of learning mathematics on social arithmetic materials class VII SMP Negeri 1 

Gerung. This research used quantitative approach with ex post facto research type. The 

population of this research is the seventh grade students of SMP Negeri 1 Gerung. In 

determining the sample, probability sampling technique with the type of cluster sampling was 

used. The sample in this research is the students of class VII A SMPN 1 Gerung amounted to 34 

students. Data from the results of this study obtained through tests of verbal skills and numerical 

ability tests and also through mathematics learning achievement test on social arithmetic 

material that first have been tested against 34 non-sample populations. Data analysis used was 

multiple linear regression analysis. From result of analysis of data obtained that there was no 

significant influence between verbal ability and numerical ability to student achievement 

mathematics class VII A SMPN 1 Gerung in school year 2017/2018 with value of        
                   . The lack of effect is written in the form of regression equation,  ̂  
                      . This regression equation shown that if the verbal ability and 

numerical ability increases 1 unit then the achievement value will increase 0.134 from the verbal 

ability plus 0.356 from the numerical ability and 20.095 from other influencing factors.  

             

   

 

Keyword: Verbal Ability, Numeric Ability, Achievement of Learning, Arithmetic Social 
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PENDAHULUAN 

Dalam pendidikan di sekolah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memiliki peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahua dan teknologi. Berdasarkan 

observasi yang peneliti lakukan selama kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dikelas 

VII  SMP Negeri 1 Gerung. Dalam proses pembelajaran matematika di sekolah terjadi 

komunikasi antara guru dan siswa, dalam berkomunikasi guru harus dapat memberikan 

penjelasan tentang materi pelajaran dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Apabila 

bahasa yang digunakan oleh guru dalam menjelaskan materi kurang komunikatif maka akan 

menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam menguasai materi pelajaran yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuakan dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika SMP Negeri 1 Gerung, Banyak permasalahan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah diantaranya siswa yang kesulitan dalam menerjemahkan maksud dari soal yang 

diberikan khususnya pada soal yang berbentuk cerita. Observasi tersebut peneliti lakukan di 

kelas VII SMP Negeri 1 Gerung yang dimana  hampir sebagian besar siswa mengalami kesulitan 

dalam menerjemahkan soal-soal berbentuk cerita ke dalam simbol matematika.  Keadaan 

demikian dapat mengakibatkan prestasi belajar matematika siswa menjadi rendah. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

                  Table 1 Nilai Ulangan Akhir Semester Gasal Kelas VII SMPN 1 Gerung 

No Kelas Banyak Siswa Nilai Rata-Rata Ketuntasan Klasikal 

1. VII-A 34 56,23 11,76 % 

2. VII-B 34 68,79 8,82 % 

3. VII-C 33 68,96 18,18 % 

4. VII-D 34 69,85 23 % 

5. VII-E 34 71,76 44 % 

6. VII-F 34 54,17 14,7 % 

7. VII-G 34 64,61 32,35 % 

8. VII-H 34 54,17 2,94 % 

9. VII-I 33 58,30 27,27 % 
  Sumber: Data Nilai Guru Matematika SMP Negeri 1 Gerung Semester Gasal Tahun Ajaran 2017/2018 

Berdasarkan data di atas dan hasil pengamatan selama observasi berlangsung hal tersebut 

terjadi karena  ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar matematika siswa diantaranya 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran 

matematika yang disampaikan disekolah terutama dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

yang berbentuk soal cerita tidak lepas dari kemampuan siswa itu sendiri yang dimana hal 
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tersebut merupakan faktor internal 
[1]. Dikelas VII SMP Negeri 1 Gerung berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti faktor yang paling menonjol adalah faktor psikologis, khususnya pada 

kemampuan verbal dan kemampuan numerik hal tersebut terlihat pada saat peneliti melakuakan 

observasi di kelas VII SMPN 1 Gerung dengan memberikan beberapa soal cerita namun, ada 

beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjaka soal. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

faktor yang ada dalam siswa tersebut diantaranya kemapuan verbal dan kemampuan numerik. 

Kemampuan verbal dan kemampuan numerik merupakan faktor  yang dimiliki siswa 

sebagai potensi yang turut mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Gerung. Hal tersebut sesuai dengan yang di kemukakan oleh Enggen dan Khauchak 

kemampuan verbal dan kemampuan  numerik merupakan dua dari tiga komponen intelegensi 

ialah (1) kemampuan verbal, (2) kemampuan numerikal, (3) penalaran abstrak, ketiga komponen 

ini yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar
[2]. Dalam pembelajaran matematika 

khususnya dalam mengkaji soal cerita kempuan verbal dan kemampuan numerik berperan 

penting sebab, hal tersebut adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa. Pada materi 

aritmetika social banyak disajikan dalam bentuk soal cerita. Kemampuan verbal yang memadai 

sangat diperlukan oleh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gerung agar lebih memudahkan dalam 

memahami dan  menyelesaikan soal cerita sebab dengan kemampuan verbal yang tinggi, 

seseorang dapat mengerti ide serta konsep dan juga dapat dengan mudah berpikir dan 

memecahkan masalah
[3]. Apabila siswa memeiliki kempuan verbal yang kurang, ditandai dengan 

kesulitan mereka dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan symbol-simbol dan 

soal cerita
[4]..  

 Selain kemampuan verbal dalam pembelajaran materi aritmetika sosial siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Gerung juga memerlukan kemampuan numerik untuk menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan. Kemampuan numerik mempunyai hubungan yang sangat erat dalam 

menyelesaikan soal-soal cerita yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan perhitungan dan 

pengoperasian bilangan-bilangan. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Gerung terlihat bahwa siswa yang 

memiliki kemampuan numerik yang kurang,maka akan kesulitan ketika menyeleaikan soal-soal 

cerita.  Karena itu, aspek ini juga perlu mendapat perhatian guru dalam pembelajaran matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gerung. 
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Ditinjau dari segi kemampuan verbal dan kemampuan numerik siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Gerung dalam menanggapi pelajaran yang diberikan juga bervariasi (ada yang rendah, 

sedang dan tinggi). Hal ini disebabkan oleh kemampuan dalam menerima dan mentransfer 

informasi yang diperoleh mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari guru mata pelajaran matematika kelas VII di SMPN 1 Gerung  meteri aritmetika 

sosial tergolong mudah dipahami oleh siswa namun masih banyak terdapat kekeliruan pada saat 

mengerjakan soal cerita yang di berikan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan diduga 

bahwa kemampuan verbal dan kemampuan numerik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar matematika terutama dalam materi Aritmetika Sosial pada kelas VII SMP Negeri 

1 Gerung.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Verbal Dan Kemampuan Numerik 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Pada Materi Aritmetika Sosial Kelas VII  SMP 

Negeri 1 Gerung Tahun Ajaran 2017/2018”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian kausal komparatif (expost facto) yang dilakukan selama satu minggu. Populasi 

pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gerung terdiri atas sembilan 

kelas dengan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah probability sampling 

yaitu cluster random sampling (sampel acak cluster). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

kemampuan verbal, kemapuan numerik dan prestasi belajar metematika. Dalam upaya 

mengumpulkan data yang akurat mengenai variabel-variabel yang dikaji, maka dalam penelitian 

ini menggunakan tes pilihan ganda yang berupa serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur hasil kemampuan verbal, kemampuan numerik dan prestasi belajar matematika siswa 

pada materi aritmetika sosial yang sebelumnya pada tes tersebut di lakukan uji coba terlebih 

dahulu kepada sampel lain untuk melihat validitas dan reliabilitas pada tes tersebut. Teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu analisis data deskriptif dan analisis 

data inferensial dengan uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda dan regresi linier 

sederhana. 
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HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 34 orang 

siswa diperoleh deskripsi secara umum sebagai berikut. 

Tabel 2. Deskripsi Umum Penelitian 

Variabel Rata-rata Standar deviasi Kategori 

Kemampuan Verbal (    50,56 15,504 Cukup baik 

Kemampuan Numerik (    55,26 15,491 Cukup baik 

Prestasi Belajar Matematika (   50,29 19,146 Cukup baik 

   

Hasil analis regresi berganda dan regresi sederhana dengan uji t , uji F  dan persamaan 

regresi  pengaruh kemampuan verbal dan numerik terhadap prestasi belajar matematika 

ditampilkan pada tabel 3. Sebaai berikut. 

Variabel Persamaan regresi Hasil Uji kesimpulan 

Kemampuan Verbal 

(    Dan Kemampuan 

Numerik (    
Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika 

Siswa(Y) 

    ̂                  
                   

Fhitung = 2,867  < Ftabel = 4,16 
Tidak ada 

pengaruh 

Kemampuan Verbal 

(    Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika 

Siswa (Y) 

     ̂                 Fhitung = 1,823  < Ftabel = 4,15 
Tidak ada 

pengaruh 

Kemampuan Numerik 

(    Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika 

Siswa (Y) 

 ̂                ; Fhitung = 5,463  > Ftabel = 4,15 
Ada 

pengaruh 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan verbal dan kemampuan numerik 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 1 Gerung dengan responden 

sebanyak 34 orang. Berdasarkan hasil dari analisa deskriptif kemampuan verbal siswa kelas VII-

A memiliki rata-rata untuk nilai tes kemampuan verbal adalah 50,56 dengan skor maksimal 83 

dan skor minimal 17. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata maka dapat disimpulkan 

kemampuan verbal siswa kelas VII-A secara umum termasuk dalam kategori cukup baik. Untuk 

kemampuan numerik siswa kelas VII-A memiliki rata-rata untuk nilai tes kemampuan numerik 

adalah 55,26 dengan skor maksimal 86 dan skor minimal 18. Berdasarkan hasil perhitungan rata-
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rata maka dapat disimpulkan kemampuan numerik siswa kelas VII-A secara umum termasuk 

dalam kategori cukup baik. Sedangkan prestasi belajar matematika pada materi aritmatika sosial 

berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif siswa kelas VII-A memiliki rata-rata untuk nilai 

tes prestasi belajar adalah 50,29 dengan skor maksimal 90 dan skor minimal 20. Berdasarkan 

hasil perhitungan rata-rata maka dapat disimpulkan kemampuan prestasi belajar kelas VII-A 

secara umum termasuk dalam kategori cukup baik. 

 Setelah dilakukan analisis deskiptif untuk melihat keamampuan sampel secara umum 

selanjutnya peneliti menguji hasil jawaban siswa dengan analisis statistika inferensial untuk 

melihat pengaruh variabel bebas yang diteliti  terhadap variabel terikat menggunakan uji regresi 

berganda dan uji regresi sederhana. Hasil analisis uji F  kemampuan verbal dan kemmapuan 

numerik terhadap prestasi diperoleh nilai  Fhitung = 2,867  <  Ftabel = 4,16. Oleh karena itu, H0 

diterima maka, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan verbal dan 

kemampuan numerik terhadap prestasi belajar matematika. Besarnya pengaruh ini dituliskan 

dalam bentuk persamaan regresi, yaitu  ̂                        . Persamaan regresi ini 

menunjukan apabila kemampuan verbal dan kemampuan numerik bertambah 1 satuan maka nilai 

prestasi akan bertambah 0,134 dari kemampuan verbal ditambah dengan 0,356 dari kemampuan 

numerik dan ditambah 20,095 dari faktor lain yang mempengaruhi. Hal ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Kusuma (2014) dan Zuhriyah (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kemampuan verbal dan kemampuan numerik pada prestasi 

belajar karena ketika siswa mempunyai kemampuan verbal dan kemampuan numerik yang 

tinggi, maka nilai prestasi belajar matematika siswa juga tinggi
[5]. 

 Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kemampuan verbal terhadap prestasi belajar 

digunakan regresi linier sederhan dengan uji F diperoleh Fhitung = 1,823 < Ftabel = 4,15, sehingga 

H0 diterima. Karena H0 diterima maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan verbal terhadap prestasi belajar matematika. Hasil ini bertolak belakang dengan 

pendapat sebelumnya bahwa kemampuan verbal berpengaruh terhadap pembelajaran matematika 

karena membaca sebagai salah satu kemampuan verbal merupakan sebuah proses berfikir, 

interpretasi dan pemahaman kreatif (Nurhadi,2010)
[6]

. Begitupun hasil penelitian ini tidak sejalan 

juga dengan hasil penelitian Manulang (2003)
[7]

 menemukan bahwa penguasaan verbal 

mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap penguasaan matematika hal tersebut 
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mendukung pendekatan pengajaran matematika yang menggunakan pendekatan yang lebih 

menekankan kepada kecermatan bahasa, dan proses belajar. 

Untuk mengetahui pengaruh kemampuan numerik terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar digunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji F diperoleh Fhitung  

= 5,463 > Ftabel= 4,15. Besarnya pengaruh ini dituliskan dalam bentuk persamaan regresi, yaitu 

 ̂                 . Persamaan regresi ini menunjukan apabila nilai kemampuan numerik 

bertambah 1 satuan maka nilai prestasi akan bertambah 0,472 dan ditambah dengan 24,211. 

Besar pengaruh kemampuan numerik terhadap prestasi dapat dilihat dengan cara melihat    = 

0,146 = 14,6%. Maksud dari angka tersebut menyatakan bahwa pengaruh kemampuan numerik 

terhadap prestasi belajar matematika adalah 14,6% dan sisanya faktor lain yang mempengaruhi. 

Berdasarkan hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Pahariah (2006) yang mengemukakan bahwa 

kemampuan numerik mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. Hasil tersebut juga 

sejalan dengan pendapat Slameto dan sulis bahwa kemampuan numerik mencakup kemampuan 

standar tentang bilangan, kemampuan berhitung yang mengandung penalaran dan keterampilan 

hal tersebut dikemukakan pada penelitain yang telah dilakukan oleh Hardiani (2014)
 [8].. Hasil ini 

menolak pengajaran matematika yang kurang mengintegrasikan kemampuan numerik pada 

pemecahan masalah matematika. Pendekatan pengajaran matematika yang mengurangi 

keterampilan berhitung perlu ditinjau kembali, karena bertentangan dengan hasil penelitian ini. 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin baik kemampuan numeriknya maka semakin baik 

pula prestasi belajarnya. Dengan demikian kemampuan guru untuk menerapka metode mengajar 

yang relevan dengan usaha mengembangkan numerik siswa sangat diperlukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini terdapat faktor lain yang menjadi 

penyebab kemampuan verbal dan kemampuan numerik tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar matematika siswa Kelas VII SMPN 1 Gerung yaitu yang pertama dalam pelaksanaan tes, 

utamanya pemberian tes hasil belajar matematika tidak tertutup kemungkinan terdapat kerjasama 

diantara siswa mengingat bentuk tes yang diberikan adalah tes objektif, walaupun pengawasan 

yang dilakukan seketat mungkin. Yang kedua, tidak dapat dihindari adanya siswa menjawab tes 

yang diberikan dengan cara menebak jawaban. Faktor ketiga yang mempengaruhi, kesulitan 

dalam memahami perintah pada tes yang di berikan,  banyak siswa dapat membaca lancar suatu 

bahan bacaan teapi tidak memahami bacaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

verbal (membaca) bukan hanya sekedar terkait erat dengan kematangan gerak motorik mata 
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tetapi juga tahap perkembangan kognitif siswa. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat 

berperan penting dimana siswa terdengar masih menggunakan bahasa daerah pada saat 

berkomunikasi dengan temannya hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan verbal siswa 

dalam berbahasa yang baik. Faktor lain yang juga mempengaruhi hasil penelitian ini adalah 

waktu pemberian tes yang kurang tepat, dimana penelitian dilakukan pada saat classmeeting 

sehingga siswa kurang fokus dalam mengerjakan tes  yang diberikan hal tersebut didukung oleh 

hasil wawancara kepada responden.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Fhitung = 2,867  <  Ftabel = 4,15 sehingga, H0 diterima maka, tidak 

adanya pengaruh kemampuan verbal dan kemampuan numerik terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMPN 1 Gerung tahun ajaran 2017 /2018 yang disebabkan oleh 

beberapa faktor lain yang muncul pada saat penelitian. Berdasarkan hasil Fhitung = 1,823 < Ftabel = 

4,15, sehingga H0 diterima. Karena H0 diterima maka, tidak adanya pengaruh kemampuan verbal 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 1 Gerung tahun ajaran 2017 /2018. 

Berdasarkan hasil thitung  = 2,337 > ttabel= 2,039 sehingga H0 ditolak maka adanya pengaruh 

kemampuan numerik terhadap prestasi belajar matematika kelas VII SMPN 1 Gerung tahun 

ajaran 2017 /2018. dengan pengaruh sebesar 14,6% .  

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut, (1) Untuk guru, prestasi belajar matematika  dapat ditingkatkan lagi melalui 

peningkatan kemampuan verbal dan kemampuan numerik. Peningkatan kemampuan verbal siswa 

salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan penguasan verbal siswa pada saat 

terjadi interaksi antar siswa dnegan materi pelajaran. Selain itu, para siswa perlu dibiasakan 

untuk merumuskan sendiri pengertian yang diperolehnya dengan menggunakan bahasa sendiri 

serta kurangi penggunaan alat hitung dalam berhitung sebagai upaya peningkatan kemampuan 

numerik siswa. (2) Kualitas kemampuan verbal dan kemapuan numerik di tingkatkan lagi 

melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang upaya peningkatan kemampuan verbal dan 

kemapuan numeriknya. (3) Untuk menindak lanjuti penelitian ini perlu adanya penelitian yang 

melibatkan sampel yang lebih besar. 
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