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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan siswa kelas V SD 

Negeri 8 Metro Timur dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan verbal dan 

kecerdasan logika-matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian ex-postfacto korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik tes. Instrumen pengumpulan data berupa soal tes pilihan jamak dan uraian 

yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dan kecerdasan logika-matematika 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V SD 

Negeri 8 Metro Timur dengan perolehan nilai koefisien korelasi sebesar 0,11 

(sangat rendah). 

 

Kata kunci: kecerdasan, logika, matematika, verbal. 
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I.aPENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan 

umat manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak 

demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal ini telah diatur dalam 

UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 yang 

menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 

Hakekatnya tugas pendidikan adalah mempersiapkan generasi anak-anak 

bangsa agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya ditaraf 

kehidupan selanjutnya. Melalui pendidikan, anak akan dilatih untuk 

mengatasi persoalan-persoalan yang tidak dapat diprediksi kedatangannya. 

 

Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) merupakan pondasi bagi 

setiap siswa yang akan menentukan keberhasilannya pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dengan kemampuan dasar yang dimilikinya. 

Kemampuan dasar tersebut berupa kemampuan dalam berbahasa dan 

kemampuan dalam memainkan logika.  

 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan prinsip 

deduktif, yaitu suatu prinsip dari tinjauan umum ke khusus. Matematika 



2 

 

lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan 

menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Pembelajaran 

matematika idealnya berisi tentang permasalahan-permasalahan yang 

nyata adanya, yakni pembelajaran yang mengaitkan masalah dengan 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia (RI) nomor 22 tahun 2006 

menyebutkan bahwa dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika 

hendaknya dimulai dengan penggunaan masalah yang sesuai situasi. 

Tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep metematika, 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, dan memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika. Menurut Rahardjo & Waluyati    

(2011: 1), salah satu pembelajaran yang mengaitkan masalah dengan 

kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran soal cerita matematika. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu cara untuk mengasah 

kemampuan matematika siswa agar dapat memahami konsep dan 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah yaitu 

dengan memberikan soal cerita matematika. Soal cerita dianggap tepat 

dengan karakteristik matematika yang bersifat abstrak, tersusun secara 

hierarkis, dan cara penalaran matematika yang deduktif. 

 

Soal cerita sangat penting diberikan guru untuk melatih siswa menghadapi 

permasalahan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak siswa yang 

melakukan kesalahan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan soal 
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cerita tersebut. Ahmad (dalam Rahardjo & Waluyati, 2011: 14) 

menyatakan bahwa: 

Secara garis besar kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: kesulitan dalam memahami 

masalah (soal), kesulitan dalam menyusun rencana penyelesaian, 

kesulitan dalam menyelesaikan rencana, kesulitan dalam melihat 

(mengecek) kembali hasil yang telah diperoleh, dan kesulitan dalam 

menginterpretasikan jawaban tersebut terhadap situasi permasalahan 

yang terdapat dalam soal. 

 

Pendapat yang diutarakan oleh Ahmad di atas mengindikasikan bahwa ada 

hubungan antara kecerdasan verbal yang dimiliki oleh siswa dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Melalui penelitian ini, 

peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan 

verbal dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. 

Amir (2013: 4-5) menyatakan bahwa kecerdasan verbal adalah 

kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara 

efektif baik secara lisan maupun tertulis. Ciri-ciri anak dengan 

kecerdasan verbal yang menonjol biasanya senang membaca, pandai 

bercerita, senang menulis cerita atau puisi, senang belajar bahasa 

asing, mempunyai perbendaharaan kata yang baik, pandai mengeja, 

suka menulis surat atau email, senang membicarakan ide-ide dengan 

teman-temannya, memiliki kemampuan kuat dalam mengingat nama 

atau fakta, menikmati permainan kata (utak-atik kata, kata-kata 

tersembunyi, scrabble atau teka-teki silang, bolak-balik kata, plesetan 

atau pantun) dan senang membaca tentang ide-ide yang menarik 

minatnya. 

 

Selain indikasi ketidakmampuan siswa dalam memahami soal cerita 

matematika di atas, berikut ini beberapa kemampuan yang diperlukan 

siswa untuk menyelesaikan soal cerita berdasarkan Pedoman Umum 

Matematika Sekolah Dasar (dalam Rahardjo dkk., 2009: 3), yaitu: 

membaca soal dan memikirkan hubungan antara bilangan-bilangan yang 

ada dalam soal, menuliskan kalimat matematika, menyelesaikan kalimat 

matematika, dan menggunakan penyelesaian untuk menjawab pertanyaan.  
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Seperti yang dijelaskan di atas bahwa soal cerita cocok sekali dengan 

karakteristik matematika, sehingga soal cerita juga memiliki keterkaitan 

yang erat dengan kecerdasan logika-matematika. Misalnya mampu 

menulis kalimat matematika dan mampu menyelesaikan kalimat 

matematika dari soal cerita. Oleh karena itu, selain ingin mengetahui 

hubungan antara kecerdasan verbal dengan kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika, peneliti juga ingin mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara kecerdasan logika-matematika dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

Kecerdasan logika-matematika adalah kemampuan yang berkaitan dengan 

penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Siswa dengan kecerdasan 

logika-matematika yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap 

kegiatan bereksplorasi. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yaitu kepekaan 

pada pola hubungan logis, pernyataan dan dalil, fungsi logis dan abstraksi 

lain.  

Amir (2013: 5) mengatakan bahwa seseorang dengan kecerdasan 

logika-matematika yang tinggi biasanya memiliki ketertarikan 

terhadap angka-angka, menyukai ilmu pengetahuan, mudah 

mengerjakan persoalan matematika, suka memecahkan misteri, senang 

menghitung, suka membuat perkiraan, menerka jumlah (seperti 

menerka jumlah uang logam dalam sebuah wadah), mudah mengingat 

angka-angka, menyukai permainan yang menggunakan strategi seperti 

catur atau games strategy, memperhatikan antara perbuatan dan 

akibatnya, senang menghabiskan waktu dengan mengerjakan kuis 

asah otak atau teka-teki logika, senang menemukan cara kerja 

komputer, senang mengelola informasi ke dalam bentuk tabel atau 

grafik dan mereka mampu menggunakan komputer lebih dari sekedar 

bermain games. 

 

Prestasi akademik siswa di Indonesia khususnya mata pelajaran 

matematika tergolong pada tingkatan yang rendah jika dibandingkan 
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dengan mata pelajaran lain. Yuliani (2014) menyatakan bahwa perolehan 

nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) di wilayah Sumatera Selatan pada 

tingkat Sekolah Dasar (SD) mata pelajaran matematika sebesar 6,52, nilai 

tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan IPA yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 7,36 dan 7,25. 

Rendahnya prestasi belajar matematika jika dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain menunjukkan perlu diadakannya penelitian-penelitian secara 

berkesinambungan untuk menemukan dan menyelesaikan gejala 

permasalahan yang timbul. 

 

Soal UN pada mata pelajaran matematika terbagi menjadi dua jenis yakni 

soal matematika langsung dan soal dalam bentuk cerita. Berdasarkan data 

dari Training Need Assessment (TNA) Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) (dalam 

Rahardjo dan Waluyuati, 2011: 1) ternyata soal cerita masih menjadi 

permasalahan untuk guru ketika mengajar dan permasalahan bagi siswa 

ketika mempelajari materi tersebut yang disebabkan karena sebagian dari 

siswa kesulitan mendapatkan informasi tentang pembelajaran soal cerita 

beserta contoh-contohnya. 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Peneliti pada studi pendahuluan di 

SD Negeri 8 Metro Timur, Peneliti memperoleh data bahwa dari 29 orang 

siswa dalam kelas hanya 20% saja yang mampu menjawab pertanyaan 

dalam bentuk soal cerita matematika. Siswa mengalami kesulitan dalam 

menemukan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru secara 
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lisan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menduga bahwa 

rendahnya nilai matematika pada UN disebabkan oleh kurangnya 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

Bertitik tolak dari uraian dan permasalahan di atas, peneliti ingin 

mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika, kecerdasan logika-

matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika, 

hubungan antara kecerdasan verbal dengan kecerdasan logika-matematika, 

dan kecerdasan verbal bersamaan dengan kecerdasan logika-matematika 

terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Peneliti ingin 

memberikan pembuktian secara ilmiah melalui penelitian korelasional ini 

dengan judul “Hubungan antara Kecerdasan Verbal dan Kecerdasan 

Logika-Matematika dengan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 8 Metro Timur Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi 

permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika, yaitu: 

1.  Siswa kurang memahami permasalahan berbentuk soal cerita yang 

disampaikan. 

2. Siswa kurang memahami langkah-langkah penyelesaian soal cerita 

matematika. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti perlu 

membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari 

rendahnya nilai matematika, oleh karena itu peneliti memberi batasan 

masalah berupa pertanyaan “Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan 

verbal dan kecerdasan logika-matematika dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro 

Timur tahun pelajaran 2016/2017?”. Penjelasan batasan masalah yang 

diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Kecerdasan verbal, yaitu indikasi siswa memiliki kadar kecerdasan 

verbal lebih tinggi dari kecerdasan lainnya, peneliti menggunakan 

instrumen tes untuk menjajaki tingkat kecerdasan verbal siswa. 

2. Kecerdasan logika-matematika, yaitu indikasi siswa memiliki kadar 

kecerdasan penggunaan bilangan dan logika lebih tinggi dari 

kecerdasan lainnya, peneliti menggunakan instrumen tes untuk 

menjajaki tingkat kecerdasan logika-matematika siswa. 

3. Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dilihat dari 

penyelesaian instrumen tes uraian soal cerita. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

diperoleh rumusan masalah, sebagai berikut. 
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1. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V SD 

Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan logika-matematika 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 

V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan 

kecerdasan logika-matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro 

Timur tahun pelajaran 2016/2017? 

4. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dan kecerdasan 

logika-matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 

2016/2017?  

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan 

tujuan penelitiannya sebagai berikut. 

1. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan verbal 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 

V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan logika-

matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 

2016/2017. 
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3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan verbal 

dengan kecerdasan logika-matematika siswa kelas V SD Negeri 8 

Metro timur tahun pelajaran 2016/2017. 

4. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan verbal dan 

kecerdasan logika-matematika dengan kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun 

pelajaran 2016/2017. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa 

Semoga siswa lebih memahami permasalahan soal cerita matematika 

dan memahami langkah penyelesaian soal cerita matematika tersebut, 

serta dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. 

2. Guru 

Semoga guru lebih memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda-

beda, memberikan fasilitas belajar untuk pengembangan potensi 

kecerdasan siswa, dan menyuguhkan permasalahan sehari-hari dalam 

pembuatan soal cerita matematika untuk siswanya. 

3. Pengelola sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 8 Metro Timur tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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4. Peneliti 

Memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru dalam 

memahami langkah pembuatan dan penyelesaian soal cerita 

matematika siswa kelas V SD yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ilmu 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah lingkup ilmu 

pendidikan, yaitu pendidikan matematika di sekolah dasar, dengan 

jenis studi ex-postfacto korelasional. 

2. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 8 Metro 

Timur tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 62 siswa. 

3. Objek 

Objek dalam penelitian ini adalah kecerdasan verbal, kecerdasan 

logika-matematika, dan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 

2016/2017. 

4. Tempat 

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di kelas V SD Negeri 8 

Metro Timur. Lokasi SD berada di Jalan Raya Stadion, Kelurahan 

Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. 
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5. Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2017. Semester 

genap tahun pelajaran 2016/2017. 



 

 

 

 

 

 

II.aKAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Kecerdasan 

 

Kecerdasan merupakan bentuk penyesuaian seseorang terhadap 

pengetahuan baru dan kemampuan menyelesaikan masalah. Gardner 

(2011: 64-65) menyatakan bahwa: 

To my mind, a human intellectual competence must entail a set of 

skills of problem solving, enabling the individual to resolve 

genuine problems or difficulties that he encounters and, when 

appropriate, to create an effective product, and must also entail the 

potential for finding or creating problems, thereby laying the 

groundwork for the acquisition of new knowledge. 

 

Individu yang cerdas adalah individu yang memiliki keterampilan 

memecahkan masalah dan mampu menemukan solusi yang tepat. 

Seseorang yang cerdas dapat dengan mudah menemukan banyak opsi 

untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.  

 

Individu yang cerdas akan mudah untuk beradaptasi dengan 

lingkungan baru, mudah menyesuaikan pola perilaku dan memiliki 

hubungan baik dengan masyarakat. Sternberg (dalam Baum dkk., 

2005: 9) menyatakan bahwa “Intelligence comprises the mental 

abilities necessary for adaptation to, as well as shaping and selection 

of, any environmental context”. Kecerdasan yang dimaksud oleh 
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Stenberg adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi sesuai 

dengan lingkungan yang dihadapinya. 

 

Masing-masing individu memiliki kadar profil kecerdasan yang 

berbeda, tinggi rendahnya kadar profil terlihat ketika melakukan suatu 

aktivitas yang dijalaninya. Hernandez dkk. (2010: 5) menyatakan 

bahwa “Individuals differ from one another in their ability to 

understand complex ideas, to adapt effectively to the environment, to 

learn from experience, to engage in various forms of reasoning, to 

overcome obstacles by taking taught”. Tidak ada individu yang bodoh, 

tetapi tingkat potensi kecerdasan yang dimiliki masih rendah dan 

belum menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan potensi 

tersebut. Misalnya, terdapat individu yang tidak pandai berhitung 

namun pandai berbicara di depan umum (pidato). Hal ini menunjukkan 

bahwa individu tersebut memiliki kadar kecerdasan logika matematika 

yang rendah, namun ia memiliki kadar kecerdasan verbal yang tinggi. 

Perlunya mengetahui kecerdasan yang dimiliki bertujuan untuk 

mengasah dan melatih terus-menerus potensi kecerdasan tersebut agar 

semakin meningkat. 

 

Merujuk pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kecerdasan adalah kemampuan menangkap situasi baru, mampu 

beradaptasi, mampu menyelesaikan masalah, dan mampu belajar dari 

pengalaman. Setiap individu pada dasarnya memiliki lebih dari satu 

kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan majemuk (multiple 
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intelligence). Macam-macam kecerdasan menurut Gardner (dalam 

Amir, 2013: 4-7) adalah kecerdasan verbal, kecerdasan logika-

matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik jasmani, 

kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan natural, dan kecerdasan eksistensial. Peneliti 

menggunakan dua macam kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner 

di atas untuk dijadikan sebagai bagian variabel penelitian ini, 

kecerdasan yang digunakan yaitu kecerdasan verbal dan kecerdasan 

logika-matematika. 

 

 

a) Kecerdasan verbal 

Kecerdasan verbal atau kecerdasan linguistik adalah kepiawaian 

seseorang dalam merangkai atau mengolah kata-kata yang tepat. 

Gardner (dalam Armstrong, 2009: 6) menyatakan bahwa 

“Linguistic: The capacity to use words effectively, whether orally 

(e.g., as a storyteller, orator, or politician) or in writing (e.g., as a 

poet, playwright, editor, or journalist)”. Individu yang memiliki 

kecerdasan verbal tidak akan kesulitan dalam menyusun redaksi 

kata-kata menjadi susunan kalimat yang baik untuk 

dikomunikasikan dengan orang lain. 

 

Seseorang yang memiliki kecerdasan verbal mampu menggunakan 

dan mengembangkan bahasa secara umum. Gardner (dalam 

Armstrong, 2009: 6) menjelaskan bahwa: 
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This intelligence includes the ability to manipulate the syntax 

or structure of language, the phonology or sounds of language, 

the semantics or meanings of language, and the pragmatic 

dimensions or practical uses of language. Some of these uses 

include rhetoric (using language to convince others to take a 

specific course of action), mnemonics (using language to 

remember information), explanation (using language to 

inform), and metalanguage (using language to talk about 

itself). 

 

Karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan verbal menurut 

Hoerr dkk. (2010: 106) yaitu: 

Good at reading and writing, spells easily, enjoys word games, 

understands puns, jokes, riddles, tongue-twisters, has well-

developed auditory skills, readily incorporates descriptive 

language, easily remembers written and spoken information, 

good story teller, uses complex sentence structure, appreciates 

the subtleties of grammar and meaning, often enjoys the 

sounds and rhythms of language, loves to debate issues or give 

persuasive speeches, able to explain things well. 

 

Strategi mengajar dengan pendekatan verbal menurut Campbell & 

Dickinson (dalam Said & Budimanjaya, 2015: 33) yaitu dengan 

menggunakan keterampilan menggabungkan berbagai komponen 

bahasa (menulis, menyimak dan berbicara) untuk mengingat, 

mengkomunikasikan, menjelaskan, memengaruhi, menyusun 

makna dan menggambarkan bahasa itu sendiri. Strategi mengajar 

yang tepat untuk meningkatkan potensi kecerdasan verbal siswa 

pada tingkat SD adalah strategi diskusi, tanya jawab, wawancara, 

presentasi, bercerita, mendongeng, membaca nyaring, puisi, tebak 

kata, aksara bermakna, menulis imajinatif, menulis informasi, 

menulis cerpen, menulis cerita atau komik, menulis laporan, 

menulis personal, kosakata, teka-teki silang (TTS), dan acak kata. 
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Merujuk pendapat beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa kecerdasan verbal adalah kemampuan seseorang dalam 

merangkai atau mengolah kata secara efektif baik secara lisan 

maupun tulisan. Jika strategi pembelajaran diberikan secara optimal 

pada anak yang memiliki potensi kecerdasan ini, maka pemahaman 

anak terhadap soal cerita matematika akan semakin baik sehingga 

dapat meningkatkan nilai matematika yang masih rendah. 

 

 

b) Kecerdasan logika-matematika 

Kecerdasan logika-matematika adalah kemampuan seseorang 

melakukan perhitungan angka-angka secara efektif. Menurut 

Gardner (dalam Armsrong, 2009: 6), “Logical-mathematical: The 

capacity to use numbers effectively (e.g., as a mathematician, tax 

accountant, or statistician) and to reason well (e.g., as a scientist, 

computer programmer, or logician)”. 

 

Kecerdasan logika-matematika digunakan para ilmuwan untuk 

menciptakan hipotesis lalu kemudian melakukan pengujian 

berdasarkan data yang diperoleh melalui percobaan-percobaan. 

Gardner (dalam Armstrong, 2009: 6) menyatakan bahwa: 

This intelligence includes sensitivity to logical patterns and 

relationships, statements and propositions (if-then, cause-

effect), functions, and other related abstractions. The kinds of 

processes used in the service of logical-mathematical 

intelligence include categorization, classification, inference, 

generalization, calculation, and hypothesis testing. 
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Said & Budimanjaya (2015: 112) mengemukakan strategi 

pengajaran yang dapat dilakukan pada anak yang memiliki 

kecerdasan ini yaitu melalui penekanan pada kemampuan 

penalaran, pengurutan, berpikir dalam pola sebab akibat, 

menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola 

numerik, mencirikan sesuatu berdasar sebab akibat, 

pengelompokan, atau identifikasi. 

 

Karakteristik seseorang memiliki kecerdasan logika-matematika 

menurut Hoerr dkk. (2010: 138) antara lain: 

Notices and uses numbers, shapes and patterns, is precise, is 

able to move from the concrete to the abstract easily, uses 

information to solve a problem, loves collections, enjoys 

computer games and puzzles, takes notes in an orderly fashion, 

thinks conceptually, can estimate, explores patterns and 

relationships, constantly questions, likes to experiment in a 

logical way, organizes thoughts, employs a systematic 

approach during problem-solving. 

 

Suarca dkk. (2005: 88) mengemukakan bahwa untuk menstimulasi 

anak yang memiliki kecerdasan logika-matematika dapat dilakukan 

dengan melakukan hal-hal yang disukainya secara rutin dan 

bertahap. Kegiatan yang dimaksudkan seperti menyelesaikan 

permaianan berjenis puzzle, mengenal bentuk geometri, 

memperkenalkan bilangan melalui sajak berirama dan lagu, 

eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan, pengenalan 

pola, bereksperimen di alam, memperkaya pengalaman dengan 

berinteraksi dengan konsep matematika, menggambar, membaca 

dan lainnya. Strategi mengajar yang tepat untuk meningkatkan 
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potensi kecerdasan logika-matematika siswa pada tingkat SD 

adalah strategi pengamatan, discovering, identifikasi, klasifikasi, 

separasi, kuantifikasi, komparasi, prosedural teks, pendataan, tebak 

angka, tebak simbol, sudoku, latihan soal, jawaban soal, 

eksperimen, action research, dan tebak logis. 

 

Pendapat-pendapat di atas apabila diambil kesimpulannya, 

memberikan pengertian bahwa kecerdasan logika-matematika 

adalah kemampuan seseorang dalam menghitung angka-angka 

secara efektif, mampu menciptakan hipotesis, mampu mengubah 

hal-hal konkret menjadi abstrak dengan mudah, dan mampu 

berpikir logis. Kecerdasan logika-matematika tidak hanya 

digunakan untuk memecahkan masalah matematika saja, namun 

dapat membantu memecahkan semua jenis persoalan yang 

berhubungan dengan logika termasuk permasalahan sehari-hari.  

 

 

2. Matematika 

 

a) Pengertian matematika 

Matematika adalah ilmu yang perlu dipelajari oleh manusia melalui 

proses berpikir dan penalaran. Kata matematika menurut 

Depdiknas (dalam Susanto, 2013: 184) berasal dari bahasa 

latin,”manthanein” atau “mathema” yang berarti belajar atau hal 

yang perlu dipelajari. Sedangkan dalam bahasa Belanda, 

matematika disebut “wiskunde” yang memiliki arti ilmu pasti. 

Definisi-definisi matematika di atas memiliki pengertian bahwa 



19 

 

matematika berhubungan dengan penalaran, bukan berdasarkan 

dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Guru harus mampu 

mengajarkan konsep-konsep dan prosedur matematika dengan baik 

karena matematika memiliki hubungan yang erat antar-kedua hal 

tersebut. Menurut Aisyah (2008: 1), pengetahuan konseptual 

mengacu pada pemahaman konsep, sedangkan pengetahuan 

prosedural mengacu pada keterampilan melakukan suatu algoritma 

atau prosedur menyelesaikan soal-soal matematika. 

 

Menurut Sutawijaya (dalam Aisyah, 2008: 1), matematika 

mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang disusun dalam suatu 

sistem aksiomatis dengan menggunakan simbol (lambang) dan 

penalaran deduktif. Sulitnya menjelaskan bentuk abstrak pada 

siswa dalam pembelajaran memacu munculnya teori-teori belajar 

dan pembelajaran yang memudahkan penyampaian konsep 

matematika seperti teori belajar Bruner, Dienes, Gagne, dan Van 

Hiele. 

 

Sejalan dengan pendapat Sutawijaya di atas, Susanto (2013: 184) 

menyatakan bahwa: 

Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisikan 

dengan baik, penalaran yang jelas dan sistematis, serta 

memiliki struktur atau keterkaitan antar-konsep yang kuat. 

Konsep pengerjaan matematika pada mulanya terbentuk 

berdasarkan pengalaman manusia yang diproses dari dunia 

empiris menjadi dunia rasio, sehingga dapat diolah dalam 

bentuk penalaran kognitif.  
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Meskipun demikian, ilmu matematika menurut Sutawijaya (dalam 

Aisyah, 2008: 1) tidak akan cukup jika hanya berbekal pemahaman 

konsep saja, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari siswa 

memerlukan keterampilan matematika. Melalui soal cerita 

matematika, siswa diberikan gambaran tentang kasus-kasus yang 

terjadi pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa terbiasa 

menghubungkan hal-hal konkrit menjadi hal-hal abstrak atau 

sebaliknya. Susanto (2013: 185) menyatakan 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. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

matematika adalah ilmu pasti berupa penalaran deduktif konseptual 

dan prosedural dari pengalaman kehidupan manusia, berbentuk 

abstrak yang diatur secara logis, tersusun secara sistematis dan 

terstruktur, memiliki keterkaitan hubungan antar-konsep, serta 

berguna untuk penyelesaian masalah sehari-hari. Ilmu matematika 

dalam pembelajarannya di sekolah melatih siswa untuk 

memecahkan permasalahan sehari-hari, yakni dengan cara 

memberikan penekanan terhadap hal bersifat konkrit melalui soal 

yang berbentuk cerita. 
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b) Karakteristik matematika 

Karakteristik ilmu matematika salah satunya yaitu memiliki 

kemampuan kuantitatif yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah sehari-hari. Arti kata “karakteristik” menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008) yaitu mempunyai sifat khas 

sesuai dengan perwatakan tertentu. Ciri khas matematika menurut 

Hendriana & Soemarmo (2014: 2-3) antara lain memiliki bahasa 

simbol yang efisien, adanya sifat keteraturan yang indah, dan 

memiliki kemampuan analisis kuantitatif yang akan membantu 

menghasilkan model matematika yang diperlukan dalam 

pemecahan masalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan 

masalah kehidupan sehari-hari. 

 

Seperti yang dijelaskan pada pengertian matematika di atas, prinsip 

deduktif merupakan salah satu ciri dari matematika. Hal ini 

diperjelas oleh Susanto (2013: 184-185) yang menjelaskan bahwa  

Unsur utama yang digunakan dalam pengerjaan matematika 

adalah penalaran deduktif atas dasar asumsi (kebenaran 

konsistensi). Matematika juga menggunakan penalaran 

induktif berdasarkan fakta dan gejala yang muncul untuk 

sampai pada perkiraan tertentu, tetapi perkiraan tertentu yang 

dimaksud harus dibuktikan secara deduktif beserta argumen 

yang kuat. 

 

Karakteristik matematika menurut Fathani (dalam Amir, 2013:a7) 

antara lain: 

1) Matematika memiliki objek kajian abstrak yang terdiri dari: 

a) Fakta 

Fakta adalah pemufakatan atau konvensi dalam 

matematika yang biasanya diungkapkan melalui 

simbol-simbol tertentu 
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b) Operasi atau relasi 

Operasi adalah pengerjaan hitung, pengertian aljabar 

dan pengerjaan matematika lainnya, sedangkan relasi 

adalah hubungan antara dua atau lebih elemen. 

c) Konsep 

Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk 

menggolongkan atau mengkategorikan sekumpulan 

objek. Adapun contoh dari konsep ini misalnya 

segitiga. Segitiga adalah nama suatu konsep. Melalui 

konsep tersebut kita dapat membedakan mana yang 

merupakan contoh segitiga dan mana yang bukan 

contoh segitiga. 

d) Prinsip 

Prinsip adalah objek matematika yang terdiri atas 

beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh 

suatu relasi ataupun operasi. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa prinsip adalah hubungan diantara 

berbagai objek dasar matematika. Prinsip dapat berupa 

aksioma, teorema, dalil, sifat dan sebagainya. Sifat 

komutatif dan sifat asosiatif dalam aritmetika 

merupakan suatu prinsip dan begitu juga dengan 

teorema phytagoras. 

2) Berlandaskan atas kesepakatan 

Penggunaan simbol dan istilah matematika yang telah 

disepakati akan lebih mudah untuk melakukan 

penghitungan dan melakukan penyampaian hasil secara 

rinci pada pembahasan selanjutnya. Hal tersebut dapat 

dicontohkan misalnya melalui lambang bilangan yang 

digunakan sampai saat ini antara lain bilangan 1, 2, 3 dan 

seterusnya yang merupakan contoh sederhana dari sebuah 

kesepakatan matematika. 

3) Berpola pikir deduktif 

Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan 

pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum 

diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. 

Pola pikir deduktif ini dapat terwujud dalam bentuk yang 

sangat sederhana tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk 

yang tidak sederhana. 

4) Konsisten dalam sistem 

Matematika memiliki berbagai macam sistem yang 

dibentuk dari beberapa aksioma dan memuat beberapa 

teorema. Terdapat sistem-sistem yang berkaitan namun 

terdapat juga sistem-sistem yang dapat dipandang lepas 

antara satu dengan yang lainnya. 

5) Memiliki simbol yang berarti 

Matematika memiliki banyak sekali simbol-simbol, baik 

berupa huruf latin yunani maupun simbol-simbol khusus 

lainnya. Simbol-simbol tersebut membentuk kalimat dalam 
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matematika yang biasa disebut model matematika. Model 

matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan 

maupun fungsi. Selain itu, ada pula model matematika yang 

berupa gambar seperti bangun-bangun geometri, grafik 

maupun diagram. 

6) Memperhatikan ruang lingkup 

Benar salahnya atau ada tidaknya penyelesaian suatu soal 

atau masalah ditentukan oleh ruang lingkup yang 

digunakan. 

 

Uraian-uraian di atas apabila diambil kesimpulannya, memberikan 

pengertian bahwa karakteristik matematika terletak pada bentuk 

penalaran yang digunakan, seperti pada penalaran yang deduktif, 

berupa simbol-simbol yang memiliki arti, berisi kajian abstrak, 

menggunakan landasan yang disepakati secara global, bersifat 

konsisten, dan memiliki ruang lingkup tersendiri. Selain itu, 

matematika memiliki kemampuan dalam menganalisis data-data 

secara kuantitatif yang dapat melakukan perhimpunan data menjadi 

model matematika dan menyelesaikannya. 

 

3. Soal Cerita Matematika 

 

a) Pengertian soal cerita matematika 

 

Sesuai dengan pengertian dan karakteristik matematika di atas, 

matematika merupakan kunci untuk membantu memecahkan 

masalah sehari-hari, sudah semestinya guru banyak memberikan 

soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada 

siswa. Menurut Rahardjo & Waluyati (2011: 8) soal cerita 

matematika adalah soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari 

untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika 
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yang memuat bilangan, operasi hitung (+, –, ×, & :), dan relasi    

(=, <, >, ≤, & ≥).  

 

Soal cerita matematika berupa kalimat verbal yang berhubungan 

dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Sugondo (dalam 

Nafi'an, 2011: 571-572) mengemukakan bahwa: 

Soal cerita matematika merupakan soal-soal matematika yang 

menggunakan bahasa verbal dan berhubungan dengan kegiatan 

sehari-hari. Kenyataanya untuk dapat menyelesaikan soal 

cerita matematika tidak semudah menyelesaikan soal 

matematika yang sudah berbentuk bilangan matematika. 

 

Soal cerita adalah bentuk angka dan simbol matematika yang 

diubah menjadi kalimat verbal berisi permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Haji (dalam Raharjo dkk.,       

2009: 2), soal yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam bidang matematika dapat berbentuk 

cerita dan soal bukan cerita/soal hitungan. Maksudnya, soal cerita 

merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan yang berkaitan 

dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa. 

 

Pembuatan soal cerita sebaiknya menggunakan kalimat yang 

ringkas dan mudah dimengerti. Menurut Abidia (dalam Raharjo 

dkk., 2009: 2), soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk 

cerita pendek, namun jika semakin besar bobot masalah yang 

disampaikan, maka akan semakin panjang bentuk soalnya. 

 

Himpunan pendapat ahli di atas memberikan pengertian bahwa 

soal cerita matematika adalah bentuk modifikasi dari soal-soal 
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hitungan matematika diubah menjadi kalimat verbal berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari yang mudah dimengerti dan 

memerlukan penyelesaian menggunakan kalimat matematika. Soal 

cerita matematika perlu disuguhkan pada siswa SD untuk melatih 

berpikir logis, menghubung-hubungkan soal dengan kondisi 

lingkungan, dan berlatih menganalisis masalah. 

 

b) Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika adalah 

kecakapan seseorang dalam menerapkan langkah-langkah 

penyelesaian soal cerita secara sistematis dan melakukannya 

dengan benar. Menurut KBBI (2008), kata “kemampuan” memiliki 

arti kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Tambunan (dalam 

Nafi'an, 2011: 571) menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita merupakan keterampilan yang dimiliki 

seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu soal cerita matematika.  

 

Keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan 

masalah menurut Polya (dalam Nafi'an, 2011: 572) antara lain 

sebagai berikut. 

1) Keterampilan memahami masalah (understanding the 

problem)  

2) Keterampilan merencanakan pemecahan masalah (devising 

a plan) 

3) Keterampilan menjalankan rencana (carrying out the plan) 

4) Keterampilan memeriksa kembali (looking back) 
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Penyelesaian soal cerita matematika hendaknya dengan 

menentukan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dan mengetahui 

apa yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Haji (dalam Raharjo 

dkk., 2009: 2) menyatakan bahwa: 

Penyelesaian soal cerita yang benar memerlukan kemampuan 

dasar, yaitu kemampuan untuk menentukan hal yang diketahui 

dalam soal, menentukan hal yang ditanyakan, membuat model 

matematika, melakukan perhitungan, dan menginterpretasikan 

jawaban model ke permasalahan semula. 

 

Berdasarkan pendapat Haji di atas, rangkaian penyelesaian soal 

cerita matematika dapat memberikan pelatihan kepada siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar jika ditinjau dari konsep Taxonomy 

Bloom. Almerico & Baker (dalam Nayef dkk., 2013: 173) 

menyatakan bahwa: 

Bloom’s Taxonomy as a tool for planning, implementing, and 

assessing instruction. One important merit of Bloom’s 

Taxonomy is that it provides teachers and educators with a 

common frame of reference that clarifies various types of 

learning outcomes. Another important advantage is that the 

taxonomy illustrates a wide array of learning outcomes that 

can be included in any given instructional area. 

 

Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson 

(taksonomi Anderson) peneliti berpendapat bahwa serangkaian 

penyelesaian soal cerita matematika dapat melatih siswa untuk 

meningkatkan remembering (mengingat), understanding 

(memahami), applying (menerapkan), analyzing (menganalisis) 

dan evaluating (mengevaluasi) yang termasuk dalam ranah kognitif 

(pengetahuan dan keterampilan berpikir). Penjelasan lebih 
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detailnya menggunakan kata kerja operasional ranah kognitif 

adalah sebagai berikut. 

1) Mengingat (C1): soal cerita matematika dapat melatih siswa 

untuk mengingat, mengenali dan menemukan hal-hal apa saja 

yang diketahui dan hal apa yang ditanyakan pada soal. 

 

2) Memahami (C2): soal cerita matematika dapat melatih siswa 

untuk mengkategorikan, mengelompokkan dan membedakan 

manakah hal-hal yang diketahui atau hal yang ditanyakan. 

3) Menerapkan (C3): soal cerita matematika dapat melatih siswa 

untuk mengubah dan memodifikasi ulang hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan kedalam model matematika. 

4) Menganalisis (C4): soal cerita matematika dapat melatih siswa 

untuk memecahkan masalah yang disampaikan. 

5) Mengevaluasi (C5): soal cerita matematika dapat melatih siswa 

untuk mengkaji ulang, menyimpulkan, dan memperjelas atas 

jawaban yang diberikan. 

 

Kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika adalah kurang memahami isi soal secara 

menyeluruh, sehingga siswa tidak memahami manakah hal-hal 

yang diketahui dan hal yang ditanyakan. Hudoyo & Surawidjaja 

(dalam Raharjo dkk., 2009: 3) menyatakan bahwa: 

Penyelesaian soal cerita matematika hendaknya dengan 

membaca soal secara berulang-ulang; memahami kata demi 

kata, kalimat demi kalimat, identifikasikan apa yang diketahui 

dari masalah tersebut, identifikasikan apa yang hendak dicari, 
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abaikan hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan, dan 

jangan menambahkan hal-hal yang tidak ada sehingga 

masalahnya menjadi berbeda dengan masalah yang sebenarnya 

dihadapi. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika merupakan 

keterampilan seseorang dalam memahami soal cerita matematika, 

mengidentifikasi hal apa saja yang diketahui, mengidentifikasi apa 

yang ditanyakan, membuat model matematikanya, melakukan 

perhitungan untuk memecahkan masalah, memeriksa kembali 

jawaban yang diperoleh, dan menginterpretasikan jawaban 

kedalam bentuk model permasalahan semula. Menyelesaikan soal 

cerita matematika memerlukan keterampilan verbal untuk 

memahami makna kalimat dan keterampilan berpikir logis untuk 

melakukan komputasi, artinya siswa perlu meningkatkan potensi 

kecerdasan verbal dan kecerdasan berpikir logis-matematis agar 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematikanya baik. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui melalui hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian Safitri (2014) dengan judul, “Hubungan antara Kecerdasan 

Logika-Matematika dengan Kedisiplinan Belajar Matematika Siswa 

Kelas V SD Gugus III Kecamatan Pengasih Tahun Ajaran 

2013/2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan sebagai 
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berikut: tingkat kecerdasan logika-matematika siswa kelas V SD 

Gugus III Kecamatan Pengasih tahun ajaran 2013/2014 sebagian besar 

berada pada kategori sedang dengan presentase 73,3%, tingkat 

kedisiplinan belajar matematika siswa kelas V SD Gugus III 

Kecamatan Pengasih tahun ajaran 2013/2014 sebagian besar berada 

pada kategori sedang dengan persentase 65,6%, dan terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan logika-

matematika dengan kedisiplinan belajar matematika siswa kelas V SD 

Gugus III Kecamatan Pengasih tahun ajaran 2013/2014, yang 

dibuktikan dengan hasil uji korelasi yaitu nilai 𝑟 hitung 0,516 lebih 

besar dari nilai 𝑟 tabel sebesar 0,207 (0,516 > 0,207) dan nilai 

signifikansi hasil analisis SPSS 0,000 lebih kecil dari nilai taraf 

signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05) pada taraf signifikansi 5%. 

 

2. Penelitian Daniyanti (2015) dengan judul, “Hubungan antara 

Kemampuan Verbal, Kemampuan Interpersonal, dan Minat Belajar 

dengan Prestasi Belajar Matematika”. Hasil analisis menunjukkan 

kemampuan verbal, kemampuan interpersonal, dan minat belajar 

matematika secara bersama-sama berhubungan dengan prestasi belajar 

matematika siswa SMP, di mana kontribusi yang diberikan sebesar 

38,60% serta persamaan regresi yang diperoleh ialah                         

Y= -1,385 + 0,635X1 + 0,039X2 + 0,085X3. Hubungan antara 

kemampuan verbal dan prestasi belajar matematika dengan kontribusi 

sebesar 23,62%; hubungan antara kemampuan interpersonal dan 

prestasi belajar matematika dengan kontribusi sebesar 1,64% dan 
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hubungan antara minat belajar matematika dan prestasi belajar 

matematika dengan kontribusi sebesar 6,15%. 

 

3. Penelitian Khasanah (2015) dengan judul, “Kesulitan Menyelesaikan 

Soal Cerita Matematika pada Siswa SMP Negeri 1 Colomadu Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menyatakan (1) kesulitan 

aspek bahasa yaitu beberapa siswa membaca soal kurang tepat 

sehingga terjadi kesalahan penafsiran, sulit memahami bahasa yang 

kurang familiar, kesulitan mengidentifikasi maksud soal, dan kesulitan 

dalam menceritakan kembali dengan bahasa sendiri; (2) kesulitan 

aspek prasyarat yaitu siswa tidak dapat menuliskan/mengidentifikasi 

apa yang diketahui dan dicari, ketidakmampuan siswa dalam 

mentransformasikan kalimat ke dalam model matematika, dan 

kurangnya penguasaan konsep yang diterapkan, sehingga siswa sulit 

menentukan rumus/strategi yang digunakan; (3) kesulitan aspek 

terapan yaitu siswa tidak dapat menggunakan rumus dengan tepat atau 

terjadi kesalahan mensubtitusikan apa yang diketahui pada rumus; 

kurangnya pemahaman materi prasyarat yang berakibat pada 

rendahnya ketelitian siswa. 

 

4. Penelitian Dumilah (2013) dengan judul, “Pengaruh Kecerdasan Logis 

Matematis dan Kecerdasan Linguistik terhadap Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita pada Pokok Bahasan Bidang Datar (Studi 

kasus di SMP N 1 Plered Kabupaten Cirebon)”. Pengujian hipotesis 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kecerdasan logis 
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matematis terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita, 

ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2 = 0,164. Hal ini 

menunjukkan bahwa 16,4% variasi skor kemampuan menyelesaikan 

soal cerita pada pokok bahasan bidang datar dipengaruhi oleh 

kecerdasan logis matematis melalui fungsi taksiran                              

= 13,093 + 0,240 X1. Pengaruh kecerdasan linguistik terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita, ditunjukkan oleh koefisien 

determinasi r2 = 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa 54,1% variasi 

skor kemampuan menyelesaikan soal cerita dipengaruhi oleh 

kecerdasan linguistik melalui fungsi taksiran = −14,527 + 0,655 X2. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinasi r2 = 0,609. 

Hal ini menunjukkan bahwa 60,9% variasi skor kemampuan 

menyelesaikan soal cerita dipengaruhi oleh kecerdasan logis 

matematis dan kecerdasan linguistik melalui fungsi taksiran                

= −20,779 + 0,157 X1  + 0,607 X2. Hasil uji hipotesis dengan uji F 

diperoleh Fhitung > Ftabel atau 22,5660 > 3,340, sehingga hipotesis 

diterima bahwa terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis dan 

kecerdasan linguistik terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita 

pada pokok bahasan bidang datar. 

 

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini. 

Menurut peneliti, empat penelitian di atas dapat dijadikan sebagai acuan 

pada penelitian ini. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Safitri memiliki kesamaan pada variabel 

bebasnya yaitu kecerdasan logika-matematika, menggunakan tingkat kelas 

populasi yang sama yaitu siswa kelas V SD, dan persamaan metode yang 

digunakan dalam pengambilan data (tes). Perbedaannya terletak pada 

variabel yang diteliti hanya sebanyak dua variabel, hal ini berbeda dengan 

penelitian ini yang menggunakan tiga variabel. Perbedaan lainnya terletak 

pada variabel terikat yaitu kedisiplinan belajar matematika berbeda dengan 

variabel terikat yang diteliti oleh peneliti yaitu kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika. Perbedaan lainya terdapat pada hipotesis yang 

diajukan yaitu hanya ada satu hipotesis, sedangkan dalam penelitian ini 

terdapat empat hipotesis yang diajukan. Perbedaan lainnya terletak pada 

tempat dan waktu penelitian yakni di Gugus III Kecamatan Pengasih, 

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014, sedangkan penelitian ini 

dilakukan di SD Negeri 8 Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung 

pada tahun 2017. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah populasi dan 

teknik penarikan sampel yakni populasinya berjumlah 116 orang dan 

teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling, 

sedangkan pada penelitian ini populasinya berjumlah 62 orang dan teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh yang termasuk 

kedalam jenis nonprobability sampling. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Daniyanti, kesamaannya terletak pada 

variabel bebas pertama yaitu kemampuan verbal, persamaan teknik 

pengambilan data (tes), dan hipotesis yang diajukan. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel terikatnya yaitu prestasi belajar 
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berbeda dengan variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan 

menyelesaikan soal cerita. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah variabel 

penelitian yakni sebanyak empat variabel sedangkan penelitian ini hanya 

mengusung tiga variabel. Perbedaan lainnya terletak pada tempat dan 

waktu pelaksanaan yakni di SMP Negeri yang berada di wilayah 

Kabupaten Purworejo pada tahun 2012, sedangkan pada penelitian ini di 

SD Negeri 8 Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung pada tahun 

2017. Perbedaan lainnya terdapat pada jumlah populasi dan teknik 

penarikan sampel yakni sebanyak siswa SMP Negeri se-Kabupaten 

Purworejo dengan jumlah sampel sebanyak 360 orang berdasarkan 

pengambilan sampel dengan teknik cluster random sampling, sedangkan 

pada penelitian ini populasinya berjumlah 62 orang dan penarikan sampel 

menggunakan teknik sampling jenuh yang termasuk jenis nonprobability 

sampling. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, kesamaannya terletak pada 

variabel kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilaksanakan yakni 

berupa penelitian kualitatif dengan design etnografi berbeda dengan 

penelitian ini yang termasuk dalam penelitian kuantitatif korelasi. 

Perbedaan lainnya terletak pada jumlah variabel penelitian yakni 

berjumlah satu variabel saja sedangkan penelitian ini mengusung tiga 

variabel. Perbedaan lainnya terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan 

yakni di SMP Negeri 1 Colomadu yang berada di wilayah Kabupaten 

Purworejo pada tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini di SD Negeri 8 
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Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung pada tahun 2017. Perbedaan 

lainnya terdapat pada teknik pengambilan data yang menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi berbeda dengan pengambilan data 

pada penelitian ini yang hanya menggunakan teknik tes. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dumilah, kesamaannya terletak pada 

semua variabel yang diteliti, yakni variabel kecerdasan logis matematis, 

kecerdasan linguistik, dan kemampuan menyelesaikan soal cerita. 

Kesamaan lainnya yaitu terletak pada latar belakang diadakannya 

penelitian yang didasari oleh rendahnya kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis 

penelitian yang dilaksanakan, yakni penelitian eksperimen berbeda dengan 

penelitian ini yang termasuk dalam penelitian korelasi. Perbedaan lainnya 

terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan yakni di SMP Negeri 1 Plered 

yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2013, sedangkan 

pada penelitian ini di SD Negeri 8 Metro Timur, Kota Metro, Provinsi 

Lampung pada tahun 2017. Perbedaan lainnya terdapat pada jumlah 

populasi dan teknik penarikan sampel yakni sebanyak siswa kelas VII D 

SMP Negeri 1 Plered dengan jumlah sampel sebanyak 32 orang 

berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik cluster random sampling, 

sedangkan pada penelitian ini populasinya berjumlah 62 orang siswa kelas 

V SD Negeri 8 Metro Timur dan penarikan sampel menggunakan teknik 

sampling jenuh yang termasuk jenis nonprobability sampling. 
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C. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian 

 

1. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang diutarakan pada kajian teori, 

peneliti menduga adanya keterkaitan antara variabel bebas yaitu 

kecerdasan verbal dengan variabel terikat yaitu kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika, keterkaitan antara kecerdasan 

logika-matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika, keterkaitan antara variabel bebas pertama yaitu 

kecerdasan verbal terhadap variabel bebas kedua yaitu kecerdasan 

logika-matematika, dan keterkaitan antara kecerdasan verbal 

bersamaan dengan kecerdasan logika-matematika dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

Soal cerita matematika merupakan salah satu bentuk soal tes untuk 

mengetahui penguasaan ilmu matematika terhadap siswa selain dari 

bentuk soal berupa angka dan simbol matematika langsung. 

Pengerjaan soal cerita memerlukan penghayatan yang mendalam, 

karena siswa seolah-olah sedang mengalami kejadian pada soal cerita 

tersebut. 

 

Kecerdasan verbal sangat membantu siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika, untuk memahami kata demi kata pada soal, 

menentukan hal-hal apa saja yang terdapat pada soal, dan menentukan 

apa yang ditanyakan. Keefektifan siswa dalam memahami bahasa yang 
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disampaikan, baik soal yang disampaikan secara lisan maupun tulisan 

merupakan hasil pengoptimalan kecerdasan ini.  

 

Jika kecerdasan verbal lebih mengarah pada ranah bahasa yang 

digunakan dalam soal cerita, demikian juga dengan kecerdasan logika-

matematika yang digunakan ketika melakukan perhitungan 

berhubungan dengan angka-angka matematika. Siswa dapat mengubah 

soal cerita membentuk pola logis beserta hubungan-hubungannya, 

melakukan pengurutan, melakukan pengelompokan, dan melakukan 

penghitungan. 

 

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, peneliti menduga adanya 

hubungan antara kecerdasan verbal dan kecerdasan logika-matematika 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Jika 

kecerdasan verbal yang dimiliki siswa tinggi, maka kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematikanya akan tinggi. Jika kecerdasan 

logika-matematika yang dimiliki siswa tinggi, maka kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematikanya akan tinggi. Jika kecerdasan 

verbal yang dimiliki siswa tinggi, maka tingkat kecerdasan logika-

matematikanya juga tinggi. Jika kecerdasan verbal dan kecerdasan 

logika-matematika yang dimiliki siswa tinggi, maka kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematikanya akan tinggi. Demikian pula 

sebaliknya, jika kecerdasan verbal dan kecerdasan logika-matematika 

yang dimiliki siswa masih rendah, maka kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematikanya rendah. 
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2. Paradigma Penelitian 

Berdasarkan penjabaran dan kerangka pikir di atas, maka paradigma 

penelitian ini adalah seperti pada gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma penelitian. 

 

Keterangan: 

X1  = Variabel bebas pertama (kecerdasan verbal) 

X2  = Variabel bebas kedua (kecerdasan logika-matematika) 

Y  = Variabel terikat (kemampuan menyelesaikan soal cerita 

aaaaaaaaamatematika) 

  = Hubungan 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. H0 :aTidak terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan 

aaaa..kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 

aaaaiiV SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 

X1 

X2 

Y 
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Ha :...Terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan 

aaikemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa 

aaikelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 

2. H0 :.iTidak terdapat hubungan antara kecerdasan logika-matematika 

aaaaadengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa 

aaaaakelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha :..Terdapat hubungan antara kecerdasan logika matematika dengan 

aaaaakemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V 

aaaaaSD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 

3. H0 :..Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan 

aaaaakecerdasan logika-matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro 

aaaaaTimur tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha :..Terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan kecerdasan 

aaaaalogika-matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur 

aaaaatahun pelajaran 2016/2017. 

4. H0 :..Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dan 

aaaaakecerdasan logika-matematika secara bersama-sama 

aaaaadengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa 

aaaaakelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha :..Terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dan 

aaaaakecerdasan logika-matematika secara bersama-sama dengan 

aaaaakemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V 

aaaaaSD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. 
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Peneliti mempersiapkan hipotesis nol untuk ditolak dan hipotesis alternatif 

untuk diterima jika hubungan antar-variabel dapat dibuktikan secara ilmiah 

melalui data-data yang terkumpul. Hipotesis penelitian yang disiapkan 

merupakan bentuk hipotesis asosiatif (hubungan). 



 

 

 

 

 

 

 

III.aMETODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni menemukan 

pembuktian atau pengujian secara ilmiah dengan berlandaskan pada teori-

teori serta hipotesis menggunakan studi ex-postfacto korelasional (studi 

korelasi). Kasmadi & Sunariah (2014: 64) menyatakan bahwa: 

Studi korelasi adalah penelitian deskriptif yang paling populer 

digunakan untuk menetapkan besaran hubungan antar-variabel. 

Besarnya hubungan dapat diketahui melalui koefisien keterhubungan, 

atau lazim disebut koefisien korelasi. Pengujian tingkat keterhubungan 

dapat diketahui melalui interval koefisiennya, seperti sangat kuat, 

kuat, cukup, dan kurang merupakan interpretasi dari nilai hasil 

pengujian data variabel yang diujikan.  

 

Studi ex-postfacto menurut Ali & Asrori (2014: 64) merupakan suatu 

inkuiri empiris yang sistematis dimana pelaku riset tidak melakukan 

kontrol langsung terhadap variabel bebas, karena manivestasinya telah 

terjadi atau karena inheren dan tidak dapat dimanipulasi. Maksudnya 

adalah peneliti tidak perlu memberikan perlakuan seperti halnya studi 

eksperimen terhadap masing-masing variabel karena sudah secara alami 

terjadi perlakuan pada masing-masing variabelnya. 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 8 Metro Timur. Lokasi SD 

berada di Jalan Raya Stadion, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro 

Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Negeri 8 

Metro Timur pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Data 

siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Data jumlah siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur 

aaaaaaaaa tahun pelajaran 2016/2017 

 

 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 VA 29 

2 VB 33 

Jumlah total 62 

(sumber: Dokumentasi jumlah siswa kelas VA dan VB SD Negeri 8 

aaaaaaaaiMetro Timur tahun pelajaran 2016/2017) 

 

 

2. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

sampling jenuh. Peneliti menggunakan teknik ini dengan maksud agar 

sampel yang diambil dari populasi benar-benar representatif 

(mewakili). Berdasarkan tabel data jumlah siswa kelas V SD Negeri 8 

Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017 di atas, jumlah sampel yang 
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diambil dari populasi adalah 62 siswa (semua populasi dijadikan 

sampel). 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas I (independen) 

Variabel bebas I (X1) dalam penelitian ini adalah kecerdasan verbal. 

2. Variabel Bebas II (independen) 

Variabel bebas II (X2) dalam penelitian ini adalah kecerdasan logika-

matematika. 

3. Variabel Terikat (dependen) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Kecerdasan verbal (X1) 

Kecerdasan verbal pada penelitian ini adalah skor yang diperoleh 

siswa setelah menjawab instrumen tes yang disusun dalam bentuk 

pilihan jamak dengan empat pilihan jawaban. Indikator yang dapat 

diturunkan meliputi urutan-urutan indikator yang sesuai dengan 

pendapat para ahli sebagaimana dijelaskan pada kajian teori bahwa 

anak mampu menyusun kalimat, memahami tata bahasa, dan 

memahami makna bahasa yang disesuaikan untuk anak kelas V SD. 
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Pola penyekoran pengambilan data yaitu jika jawaban yang diberikan 

benar, maka bernilai 1 sedangkan jika jawaban salah bernilai 0. Lebih 

jelasnya tentang pola penyekoran dapat dilihat pada tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Pola penyekoran tes kecerdasan verbal 

 

 

Jawaban 

Benar Salah 

1 0 

 

 

 

Penentuan tingkat kecerdasan verbal dilakukan melalui penghitungan 

dan pembagian data menjadi tiga bagian yakni tinggi, sedang, dan 

rendah. Lebih jelasnya mengenai penentuan tingkat kecerdasan verbal 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

 

 

Tabel 3. Distribusi frekuensi tingkat kecerdasan verbal 

 

 

Ketentuan Batasan Kategori 

Skor > (2/3 x skor maksimal) Tinggi 

(1/3 x skor maksimal) < Skor ≤ (2/3 x skor maksimal) Sedang 

Skor ≤ (1/3 x skor maksimal) Rendah 

 

 

2. Kecerdasan logika-matematika (X2) 

Kecerdasan logika-matematika pada penelitian ini adalah skor yang 

diperoleh siswa setelah menjawab instrumen tes yang disusun dalam 

bentuk pilihan jamak dengan empat pilihan jawaban. Indikator yang 

dapat diturunkan meliputi urutan-urutan indikator yang sesuai dengan 
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pendapat para ahli sebagaimana dijelaskan pada kajian teori bahwa 

anak menyukai angka dan pola, penalaran, pengurutan, 

pengelompokan, pengidentifikasian, dan memahami hubungan sebab 

akibat yang disesuaikan untuk anak kelas V SD. Pola penyekoran 

pengambilan data yaitu jika jawaban yang diberikan benar, maka 

bernilai 1 sedangkan jika jawaban salah bernilai 0. Lebih jelasnya 

tentang pola penyekoran dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

 

 

Tabel 4. Pola penyekoran tes kecerdasan logika-matematika 

 

 

Jawaban 

Benar Salah 

1 0 

 

 

 

Penentuan tinggi rendahnya kecerdasan logika-matematika pada siswa 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

 

 

Tabel 5. Distribusi frekuensi tingkat kecerdasan logika-matematika 

 

 

Ketentuan Batasan Kategori 

Skor > (2/3 x skor maksimal) Tinggi 

(1/3 x skor maksimal) < Skor ≤ (2/3 x skor maksimal) Sedang 

Skor ≤ (1/3 x skor maksimal) Rendah 

 

 

 

3. Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika (Y) 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada penelitian ini 

adalah skor yang diperoleh siswa setelah menjawab instrumen tes 

uraian. Indikator yang dapat diturunkan meliputi urutan-urutan 
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indikator yang sesuai dengan pendapat para ahli sebagaimana 

dijelaskan pada kajian teori bahwa anak mengidentifikasian hal apa 

saja yang diketahui, pengidentifikasian hal apa yang ditanyakan, 

pembuatan model matematika, melakukan penghitungan, dan 

penginterpretasian jawaban kedalam bentuk model pertanyaan semula. 

 

Pola penyekoran pengambilan data kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika yaitu menggunakan kriteria yang ditentukan dalam 

bentuk rubrik penilaian. Penjelasan tentang pola penyekoran pada 

variabel terikat penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 
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Tabel 6. Rubrik penilaian tes uraian soal cerita matematika 

 

 
Tingkat 

(level) 
Kelengkapan Pengorganisasian Komunikasi matematis Keterbacaan 

A (skor 4) 

Mampu memahami soal cerita, 

responden menuliskan: 

1. Hal-hal apa saja yang 

diketahui 

2. Hal apa yang ditanyakan 

3. Membuat model 

matematika 

Mampu menyelesaikan soal cerita: 

1. Menentukan jawaban dari 

model matematika 

2. Mengembalikan jawaban 

ke bentuk soal 

 

Mampu menemukan masalah 

dengan mudah 

Mampu menunjukkan semua cara-

cara yang diperlukan untuk 

melakukan penghitungan jawaban 

penyelesaian soal cerita 

Mampu menuliskan atau 

menguraikan jawaban dengan rapi 

dan teratur 

B (skor 3) 

Menuliskan hanya sebagian dari 

pemahaman soal cerita, responden 

menuliskan: 

1. Hal-hal apa saja yang 

diketahui 

2. Hal apa yang ditanyakan 

3. Membuat model 

matematika 

Mampu menyelesaikan soal cerita: 

1. Menentukan jawaban dari 

model matematika 

2. Tidak mengembalikan 

jawaban ke bentuk soal 

Sebagian masalah tidak ditemukan 

Terdapat pembuktian jawaban, 

namun solusi yang diberikan tidak 

lengkap 

Mampu menuliskan atau 

menguraikan jawaban secara umum 

C (skor 2) 
Mampu menuliskan hal-hal yang 

dapat dipahami pada soal cerita, 

Sebagian besar atau hampir semua 

masalah tidak ditemukan 

Pembuktian jawaban kurang benar 

atau tidak tepat dan solusi yang 

Penulisan jawaban tidak dapat 

diuraikan secara umum 
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Tingkat 

(level) 
Kelengkapan Pengorganisasian Komunikasi matematis Keterbacaan 

responden menuliskan: 

1. Hal-hal apa saja yang 

diketahui 

2. Hal apa yang ditanyakan 

3. Membuat model 

matematika 

Kurang mampu menyelesaikan soal 

cerita: 

1. Tidak menemukan 

jawaban dari model 

matematika 

2. Tidak mengembalikan 

jawaban ke bentuk soal 

diberikan tidak lengkap 

D (skor 1) 

1. Tidak menuliskan hal-hal yang 

seharusnya dipahami 

2. Tidak melaksanakan 

penyelesaian soal cerita 

Tidak dapat menemukan masalah 

Tidak memuat jawaban atau tidak 

ada solusi yang diberikan dan jika 

ada tidak terdapat pembuktian yang 

kuat 

Tidak terdapat jawaban atau jika 

ada jawaban sulit dibaca 

Modifikasi: Hidayat (2010) 
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Penentuan tinggi rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 

berikut. 

 

 

Tabel 7. Distribusi frekuensi tingkat kemampuan menyelesaikan soal 

.cerita matematika 

 

 

Ketentuan Batasan Kategori 

Skor > (2/3 x skor maksimal) Tinggi 

(1/3 x skor maksimal) < Skor ≤ (2/3 x skor maksimal) Sedang 

Skor ≤ (1/3 x skor maksimal) Rendah 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan tes pilihan jamak sebagai alat ukur tingkat 

kecerdasan verbal (X1) dan kecerdasan logika-matematika (X2), sedangkan 

tes uraian untuk mengukur kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika (Y). Tes pilihan jamak disertai dengan empat pilihan jawaban, 

jika jawaban benar bernilai 1 dan jika jawaban salah bernilai 0. Tes yang 

berbentuk uraian tidak disertai pilihan jawaban, hanya saja skor diberikan 

setelah lembar jawaban diperiksa oleh peneliti untuk dilihat sesuai atau 

tidaknya jawaban dengan indikator kemampuan menyelesaikan soal cerita. 

Kisi-kisi soal tes dapat dilihat pada tabel 8 berikut. 
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Tabel 8. Kisi-kisi tes kecerdasan verbal, kecerdasan logika-matematika, 

.,dan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Soal 

Jumlah 

Item 

Kecerdasan 

verbal (X1) 

Penyusunan kalimat 

dan pemahaman 

tata bahasa 

Mampu menyusun 

kalimat 

16, 17, 

18, 19, 

20 

5 

Memahami tanda baca 

11, 12, 

13, 14, 

15 

5 

Pemahaman makna 

bahasa 
Memahami makna kata 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

10 

Total item tes kecerdasan verbal 20 

Kecerdasan 

logika-

matematika 

(X2) 

Penalaran, 

pengurutan, 

pengelompokan, 

serta 

pengidentifikasian 

pada angka dan 

pola 

Memahami irama 

bilangan dan 

mengurutkan angka 

atau pola 

6, 7, 8, 9  4 

Mampu 

mengelompokan angka 

atau pola 

10, 11, 

12 
3 

Mampu 

mengidentifikasi angka 

atau pola 

13, 14, 

15 
3 

Pemikiran dalam 

pola sebab akibat 

Menemukan hubungan 

sebab akibat 

1, 2, 3, 4, 

5 
5 

Total item tes kecerdasan logika-matematika 15 

Kemampuan 

menyelesaik

an soal cerita 

matematika 

(Y) 

Pengidentifikasian 

hal-hal apa saja 

yang diketahui, 

pengidentifikasian 

hal yang 

ditanyakan, 

membuat model 

matematika, 

melakukan 

penghitungan, dan 

interpretasi jawaban 

ke bentuk soal 

Tingkat A 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 

14, 15 

15 

Tingkat B 

Tingkat C 

Tingkat D 

Total item tes uraian kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika 
15 

Jumlah total item 50 
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G. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas instrumen pada penelitian ini diuji menggunakan validitas isi 

(content validity) dengan bantuan kisi-kisi instrumen atau matrik 

pengembangan instrumen. Pengujian valid atau tidaknya butir-butir 

instrumen dalam penelitian ini, peneliti telah mencantumkan variabel 

yang diteliti seperti: indikator, sub indikator sebagai tolak ukur, dan 

nomor butir (item) pada kisi-kisi yang dibuat untuk dikonsultasikan 

dengan ahli kemudian melakukan uji coba serta penganalisisan. 

Bentuk Instrumen (item) menggunakan tes pilihan jamak dan uraian 

berupa pertanyaan. 

 

Uji validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi point biserial (untuk uji soal tes pilihan jamak) dan korelasi 

product moment (untuk uji soal tes uraian) yang diolah menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel (MS Excel) 2016. 

 

Rumus korelasi point biserial adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 = Koefisien korelasi biserial. (rpbi) 

  = Rata-rata subjek yang menjawab benar bagi item yang 

....dicari validitasnya. (rerbenar) 

  = Rata-rata skor total. (r-tot) 

  = Standar deviasi dari skor total. (Simp. baku) 
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  = (Proporsi siswa yang menjawab benar) 

.... 

....  

  = Proporsi siswa yang menjawab salah (q=1-p) 

(sumber : Kasmadi & Sunariah, 2014: 78) 

 

Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

  = Koefisien validitas skor butir pernyataan 

X  = Skor butir soal tertentu untuk setiap responden 

Y  = Skor total (seluruh soal) untuk setiap siswa 

n  = Banyaknya responden 

(sumber : Kasmadi & Sunariah, 2014: 79) 

 

Dasar pengambilan keputusan valid atau tidaknya instrumen penelitian 

ini adalah: 

a) Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka instrumen 

dinyatakan valid. 

b) Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka instrumen 

dinyatakan tidak valid. 

 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Kuder 

Richardson (KR) dan korelasi alpha cronbach yang diolah 

menggunakan aplikasi MS Excel 2016. Teknik KR untuk uji 

reliabilitas soal tes pilihan jamak sedangkan teknik korelasi alpha 

cronbach untuk uji soal tes uraian. 
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Rumus Kuder Richardson adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

  = Reliabilitas tes keseluruhan 

p  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah  

(q=1-p) 

 = Jumlah hasil perkalian p dengan q 

n  = Banyaknya item 

  = Varians 

(sumber: Kasmadi & Sunariah, 2014: 78) 

 

Rumus korelasi alpha cronbach adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

  = Reliabilitas 

n  = Jumlah item yang valid 

 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  = Varians total 

(sumber: Kasmadi & Sunariah, 2014: 79) 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah dengan 

melihat acuan interval koefisien korelasi pada tabel 9 berikut. 

 

Tabel 9. Acuan interpretasi koefisien korelasi 

 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

(sumber: Sugiyono, 2013: 257) 
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3. Hasil Uji Prasyarat Instrumen 

 

Uji coba instrumen penelitian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 

Maret 2017. Jumlah responden uji coba instrumen adalah 25 orang 

siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Timur yang bukan merupakan 

sampel penelitian. Hasil uji validitas (lampiran 3) instrumen tes 

kecerdasan verbal dari 20 item soal yang diajukan terdapat 11 item 

soal yang valid. Sedangkan item soal yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini sebanyak 9 item soal, hal tersebut didasari oleh 

kesetaraan jumlah soal dari masing-masing sub indikator kisi-kisi tes 

kecerdasan verbal. Instrumen yang digunakan yaitu soal nomor 3, 4, 9, 

13, 14, 15, 17, 19, dan 20. Hasil uji reliabilitas (lampiran 3) instrumen 

tes kecerdasan verbal menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,81 yang berarti bahwa instrumen tes tersebut mempunyai tingkat 

korelasi sangat kuat karena berada pada interval koefisien antara     

0,80 - 1,00. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen kecerdasan 

verbal secara ringkas dapat dilihat pada tabel 10. 

 

 

Tabel 10. Ringkasan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 

iaikecerdasan verbal 

 

 

No. 

Item 

Soal 

Uji Validitas Item 

digun

akan 

Uji Reliabilitas 

Nilai r 

hitung 

Nilai r 

tabel 
Status K-R Status 

1 0,17 0,396 drop  tidak diuji  

2 0,19 0,396 drop  tidak diuji  

3 0,56 0,396 valid 1 0,81 sangat kuat 

4 0,46 0,396 valid 2 0,81 sangat kuat 

5 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

6 0,18 0,396 drop  tidak diuji  

7 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

8 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

9 0,54 0,396 valid 3 0,81 sangat kuat 
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No. 

Item 

Soal 

Uji Validitas Item 

digun

akan 

Uji Reliabilitas 

Nilai r 

hitung 

Nilai r 

tabel 
Status K-R Status 

10 0,08 0,396 drop  tidak diuji  

11 0,56 0,396 valid  tidak diuji  

12 0,56 0,396 valid  tidak diuji  

13 0,66 0,396 valid 4 0,81 sangat kuat 

14 0,68 0,396 valid 5 0,81 sangat kuat 

15 0,69 0,396 valid 6 0,81 sangat kuat 

16 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

17 0,77 0,396 valid 7 0,81 sangat kuat 

18 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

19 0,47 0,396 valid 8 0,81 sangat kuat 

20 0,50 0,396 valid 9 0,81 sangat kuat 

 

 

 

Hasil uji validitas (lampiran 3) instrumen tes kecerdasan logika-

matematika dari 15 item soal yang diajukan terdapat 10 item soal yang 

valid. Sedangkan item soal yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini sebanyak 8 item soal, hal tersebut didasari oleh kesetaraan jumlah 

soal dari masing-masing sub indikator kisi-kisi tes kecerdasan logika-

matematika. Instrumen yang digunakan yaitu soal nomor 3, 4, 6, 7, 10, 

11, 13, dan 15. Hasil uji reliabilitas (lampiran 3) instrumen tes 

kecerdasan logika-matematika menunjukkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,76 yang berarti bahwa instrumen tes tersebut mempunyai 

tingkat korelasi yang kuat karena berada pada interval koefisien antara 

0,60 - 7,99. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen kecerdasan 

logika-matematika secara ringkas dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

 

 

 

 



55 

 

 

Tabel 11. Ringkasan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 

iaikecerdasan logika-matematika 

 

 

No. 

Item 

Soal 

Uji Validitas Item 

digun

akan 

Uji Reliabilitas 

Nilai r 

hitung 

Nilai r 

tabel 
Status K-R Status 

1 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

2 0,00 0,396 drop  tidak diuji  

3 0,40 0,396 valid 1 0,76 kuat 

4 0,66 0,396 valid 2 0,76 kuat 

5 -0,05 0,396 drop  tidak diuji  

6 0,44 0,396 valid 3 0,76 kuat 

7 0,57 0,396 valid 4 0,76 kuat 

8 0,43 0,396 valid  tidak diuji  

9 0,22 0,396 drop  tidak diuji  

10 0,48 0,396 valid 5 0,76 kuat 

11 0,66 0,396 valid 6 0,76 kuat 

12 0,09 0,396 drop  tidak diuji  

13 0,66 0,396 valid 7 0,76 kuat 

14 0,34 0,396 drop  tidak diuji  

15 0,66 0,396 valid 8 0,76 kuat 

 

 

 

Hasil uji validitas (lampiran 3) instrumen tes uraian kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika dari 15 item soal yang diajukan 

semuanya valid. Sedangkan item soal yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini sebanyak 10 item soal, hal tersebut bertujuan untuk 

mempermudah pengambilan data dan menghemat waktu penelitian. 

Instrumen yang digunakan yaitu soal nomor 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 

13, dan 14. Hasil uji reliabilitas (lampiran 3) instrumen tes uraian 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika menunjukkan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,96 yang berarti bahwa instrumen tes 

tersebut mempunyai tingkat korelasi sangat kuat karena berada pada 

interval koefisien antara 0,80 - 1,00. Hasil uji validitas dan reliabilitas 

instrumen tes uraian kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika secara ringkas dapat dilihat pada tabel 12 berikut. 
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Tabel 12. Ringkasan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 

iaikemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

 

 

No. 

Item 

Soal 

Uji Validitas Item 

digun

akan 

Uji Reliabilitas 

Nilai r 

hitung 

Nilai r 

tabel 
Status 

Alpha 

Cronbach 
Status 

1 0,79 0,396 valid 1 0,96 sangat kuat 

2 0,77 0,396 valid  tidak diuji  

3 0,79 0,396 valid 2 0,96 sangat kuat 

4 0,89 0,396 valid 3 0,96 sangat kuat 

5 0,61 0,396 valid  tidak diuji  

6 0,90 0,396 valid 4 0,96 sangat kuat 

7 0,83 0,396 valid 5 0,96 sangat kuat 

8 0,64 0,396 valid  tidak diuji  

9 0,73 0,396 valid  tidak diuji  

10 0,86 0,396 valid 6 0,96 sangat kuat 

11 0,87 0,396 valid 7 0,96 sangat kuat 

12 0,85 0,396 valid 8 0,96 sangat kuat 

13 0,87 0,396 valid 9 0,96 sangat kuat 

14 0,85 0,396 valid 10 0,96 sangat kuat 

15 0,69 0,396 valid  tidak diuji  

 

 

 

4. Revisi Instrumen Penelitian Setelah Uji Coba 

 

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas, maka peneliti 

menyusun kembali kisi-kisi instrumen tes kecerdasan verbal, tes 

kecerdasan logika-matematika, dan tes kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika dalam tabel 13. 
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Tabel 13. Kisi-kisi tes kecerdasan verbal, kecerdasan logika-

matematika, dan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika setelah uji coba 

 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Soal 

Jumlah 

Item 

Kecerdasan 

verbal (X1) 

Penyusunan kalimat 

dan pemahaman 

tata bahasa 

Mampu menyusun 

kalimat 
7, 8, 9 3 

Memahami tanda 

baca 
4, 5, 6 3 

Pemahaman makna 

bahasa 

Memahami makna 

kata 
1, 2, 3 3 

Total item tes kecerdasan verbal 9 

Kecerdasan 

logika-

matematika 

(X2) 

Penalaran, 

pengurutan, 

pengelompokan, 

serta 

pengidentifikasian 

pada angka dan 

pola 

Memahami irama 

bilangan dan 

mengurutkan angka 

atau pola 

3, 4 2 

Mampu 

mengelompokan 

angka atau pola 

5, 6 2 

Mampu 

mengidentifikasi 

angka atau pola 

7, 8 2 

Pemikiran dalam 

pola sebab akibat 

Menemukan 

hubungan sebab 

akibat 

1, 2 2 

Total item tes kecerdasan logika-matematika 8 

Kemampuan 

menyelesaik

an soal cerita 

matematika 

(Y) 

Pengidentifikasian 

hal-hal apa saja 

yang diketahui, 

pengidentifikasian 

hal yang 

ditanyakan, 

membuat model 

matematika, 

melakukan 

penghitungan, dan 

interpretasi jawaban 

ke bentuk soal 

Tingkat A 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

10 

Tingkat B 

Tingkat C 

Tingkat D 

Total item tes uraian kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika 
10 

Jumlah total item 27 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis Data 

Uji prasyarat analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 

normalitas yang diawali dengan pengajuan hipotesis yang didasarkan 

atas hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). Penjelasan secara 

statistik uji normalitas adalah sebagai berikut. 

 

H0 : Data tidak berdistribusi normal. 

 

Ha : Data berdistribusi normal. 

 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan cara otomatis yaitu 

membandingkan harga normalitas dengan teknik Kolmogorov 

Smirnov (menggunakan aplikasi SPSS 23) yang dibandingkan dengan 

taraf kesalahan 5% (α = 0,05). Peneliti menggunakan teknik 

Kolmogorov Smirnov karena teknik ini paling umum digunakan para 

peneliti untuk menguji normalitas data pada penelitian yang 

menggunakan sampel diatas 50 orang responden. Kriteria pengujian 

normalitas menggunakan teknik ini adalah: 

1)  Jika nilai signifikansi (p value Sig.) lebih besar dari 5% (0,05), 

imaka data dinyatakan berdistribusi normal.  

2) iJika nilai signifikansi (p value Sig.) lebih kecil dari 5% (0,05) 

imaka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. 
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2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

a) aPengujian koefisien korelasi variabel x1 atau x2 terhadap 

variabel y 

 

Analisis korelasi antar-variabel dalam penelitian dinyatakan 

dalam koefisien korelasi (ρ). Hubungan antara dua variabel atau 

lebih bila mempunyai koefisien korelasi = 1 (satu), maka 

dinyatakan terdapat hubungan yang pasti atau sempurna. 

Penghitungan koefisien korelasi antar-variabel bertujuan untuk 

membuktikan dugaan adanya hubungan antar-variabel dalam 

populasi. 

 

Koefisien keterhubungan diperoleh melalui analisis korelasi 

Spearman's rank correlation coefficient yang diolah 

menggunakan SPSS 23. Pengujian koefisien korelasi diawali 

dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 

Penjelasan statistiknya adalah sebagai berikut. 

1) Hipotesis koefisien korelasi variabel X1 terhadap variabel Y 

 

H0 :aTidak terdapat korelasi antara variabel X1 dengan 

aavariabel Y. 

Ha :aTerdapat korelasi antara variabel X1 dengan variabel 

aaY. 

 

2) Hipotesis koefisien korelasi variabel X2 terhadap variabel Y 

 

H0 :aTidak terdapat korelasi antara variabel X2 dengan 

aavariabel Y. 



60 

 

 

Ha :aTerdapat korelasi antara variabel X2 dengan variabel 

aaY. 

 

b) Pengujian koefisien korelasi variabel x1 dengan variabel x2 

 

Koefisien keterhubungan antara variabel X1 dengan variabel X2 

diperoleh melalui analisis korelasi Spearman's rank correlation 

coefficient yang diolah menggunakan SPSS 23. Pengujian 

koefisien korelasi diawali dengan menentukan hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif. Penjelasan statistiknya adalah sebagai 

berikut. 

H0 :aTidak terdapat korelasi antara variabel X1 dengan 

aiivariabel X2. 

Ha :aTerdapat korelasi antara variabel X1 dengan variabel 

aiiX2. 

 

c) Analisis korelasi ganda 

Analisis korelasi ganda adalah untuk menguji koefisien 

korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y. Rumus analisis korelasi ganda (Ryx1x2) adalah 

sebagai berikut. 

 
Keterangan: 

Ryx1 x2 =.Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara 

...bersama-sama dengan variabel Y 

ryx1 = Korelasi antara X1 dengan Y 
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ryx2 = Korelasi antara X2 dengan Y 

rx1x2 = Korelasi antara X1 dengan X2 

(sumber: Sugiyono, 2013: 266) 

 

Analisis korelasi ganda diawali dengan menentukan hipotesis 

nol dan hipotesis alternatif. Penjelasan statistiknya adalah 

sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat korelasi antara variabel X1 dan X2 secara 

ii.bersama-sama dengan variabel Y. 

Ha : Terdapat korelasi antara variabel X1 dan X2 secara 

ai.bersama-sama dengan variabel Y. 

 



 

 

 

 

 

 

V.aKESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V SD Negeri 8 

Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat diketahui 

berdasarkan hasil uji koefisien korelasi yang memperoleh nilai sebesar 

0,10, hal ini berarti tingkat hubungan antara variabel x1 dengan 

variabel y sangat rendah. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

pada hipotesis pertama ditolak dan Ha diterima. 

2. Terdapat hubungan antara kecerdasan logika-matematika dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V SD 

Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat 

diketahui berdasarkan hasil uji koefisien korelasi yang memperoleh 

nilai sebesar 0,08, hal ini berarti tingkat hubungan antara variabel x2 

dengan variabel y sangat rendah. Jadi, dapat diambil kesimpulan 

bahwa H0 pada hipotesis kedua ditolak dan Ha diterima. 

3. Terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dengan kecerdasan 

logika-matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun 
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pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil uji 

koefisien korelasi yang memperoleh nilai sebesar 0,47, hal ini berarti 

hubungan antara variabel x1 dengan variabel x2 memiliki hubungan 

dalam kategori sedang. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa H0 pada 

hipotesis ketiga ditolak dan Ha diterima. 

4. Terdapat hubungan antara kecerdasan verbal dan kecerdasan logika-

matematika secara bersama-sama terhadap kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun 

pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil uji 

koefisien korelasi ganda yang memperoleh nilai sebesar 0,11, hal ini 

berarti tingkat hubungan antara variabel x1 dan x2 terhadap variabel y 

dalam kategori sangat rendah. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 

H0 pada hipotesis keempat ditolak dan Ha diterima.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 

peneliti ingin memberikan saran kepada berbagai pihak yang terkait guna 

perbaikan dan peningkatan dalam dunia pendidikan di Indonesia 

khususnya di SD Negeri 8 Metro Timur. Adapun pihak yang dimaksud 

oleh peneliti antara lain sebagai berikut. 

 

1. Siswa 

Siswa diharapkan dapat lebih rajin untuk berlatih menyelesaikan soal-

soal matematika dalam bentuk cerita dan siswa diharapkan dapat lebih 
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memahami prosedur penyelesaian soal cerita matematika yang baik 

dan benar. 

 

2. Guru 

Guru diharapkan untuk lebih banyak memberikan soal-soal 

matematika dalam bentuk cerita terhadap siswa dan memberikan 

penekanan kepada siswa untuk melaksanakan penyelesaian soal cerita 

matematika sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Guru 

diharapkan selalu memberikan pengawasan dan mengevaluasi jawaban 

yang diberikan siswa tentang soal-soal yang berbentuk cerita 

khususnya pada penerapan ilmu matematika, sehingga guru dapat 

mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami soal cerita yang 

diberikan dan sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal tersebut. 

 

Guru juga diharapkan untuk mengasah potensi kecerdasan verbal dan 

kecerdasan logika-matematika yang dimiliki siswa melalui strategi-

strategi pembelajaran yang diperlukan. Jika kemampuan verbal dan 

logika-matematika siswa tinggi maka kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika juga akan meningkat walaupun 

pengaruh yang diberikan sangat lemah. 

 

3. Pengelola sekolah 

Pengelola sekolah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan 

prasarana di SD Negeri 8 Metro Timur. Perlunya penambahan media-

media pembelajaran di kelas untuk membantu guru dalam 
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menyampaikan materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

kecerdasan verbal dan kecerdasan logika-matematika serta 

pembelajaran soal cerita matematika. 

 

4. Peneliti lanjutan 

Kepada peneliti lanjutan diharapkan untuk dapat mengembangkan 

variabel penelitian yang lebih variatif, memperluas populasi penelitian, 

dan mengembangkan instrumen penelitian yang lebih bervariasi lagi. 

Pengembangan variabel penelitian yang lebih variatif misalnya 

menggunakan motivasi belajar sebagai variabel bebas dan melihat 

tingkat keterhubungan dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika. Memperluas populasi penelitian misalnya seluruh siswa 

kelas V SD se-Kecamatan Metro Timur, sehingga data yang dihasilkan 

lebih bervariasi beserta teknik analisisnya. Penyusunan instrumen soal 

pada penelitian ini hanya sedikit, kepada peneliti lanjutan diharapkan 

agar dapat memperbanyak instrumen penelitian dan memiliki bobot 

tingkat kesukaran yang sesuai (mudah-sulit), sehingga data yang 

dihasilkan berdistribusi secara normal. Jika data yang diteliti 

berdistribusi normal, maka dapat dilakukan analisis regresi sederhana 

dan regresi ganda, serta mencari tinggi rendahnya persentase pengaruh 

yang diberikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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