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ABSTRACT 
This study aims to improve: the ability of secondary school students in translating 
word problems into mathematical models and solutions, andfind out where the 
error in a story about the settlement, especially on the subject of cubes and blocks. 
The subject receives the action was a class VIIID student SMP Negeri 3 CEPER 
totaling 36 students, the subject of implementing measures is a subject that helps 
researchers and implementers are math teachers and principals. Data were 
collected through test method, interview method, and method of documentation. 
The procedure of this research such as flow through three preparatory studies, 
exploratory study of general and specific exploratory study. The results showed 
that the ability of students in translating word problems into mathematical models 
by 82% classified as very high, the ability of students to complete the calculation 
steps by 67% classified as high and the ability of students to deduce the answer by 
56% classified as moderate. Mistakes made by students in this study occurred in 
the understanding of matter, the inaccuracy of students in reading matter, as well 
as error in the count. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu kesulitan yang banyak dialami siswa dalam pembelajaran 

matematika adalah menyelesaikan soal cerita. Soal cerita adalah adalah soal 

matematika yang disusun dalam bentuk cerita yang berhubungan dengan masalah 

kehidupan sehari-hari dan dapat diselesaikan secara matematik (Herawati : 2004). 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu: (1) mementukan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal, (2) menerjemahkan soal ke model 

matematika, dan (3) penyelesaian (Dosen Tetap FKIP Unhalu, 2003:74). 

Kesulitan dalam menerjemahkan soal cerita ke model matematika adalah 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan dasar yang berkaitan dengan konsep dan 

kurangnya kemampuan verbal yang dimiliki oleh siswa (Dosen Tetap FKIP 

Unhalu, 2003:78). 

Matematika terdiri  dari empat wawasan luas yaitu aljabar, aritmatika, 

geometri dan analisis. Geometri yang diajarkan pada tingkat SD, SMP dan SMA 

yaitu geometri bidang dan geometri ruang. Geometri ruang telah diajarkan sejak 

SD, namun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal geometri (Suwaji,  2008). Hasil survey Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2000/2001 menunjukkan bahwa siswa lemah dalam geometri, 

khususnya dalam pemahaman ruang dan bentuk. Kesulitan tersebut antara lain 

siswa menghadapi kesulitan dalam membayangkan suatu balok yang berongga di 

dalamnya.  

Pada umumnya proses pendidikan dan pengajaran sekolah dewasa ini 

masih berjalan klasikal artinya seorang guru didalam kelas menghadapi sejumlah 



besar siswa (antar 30-40 orang) dalam waktu yang sama menyampaikan bahan 

yang sama pula. Bahkan metodenya pun satu metode yang sama untuk seluruh 

siswa satu tersebut. Dalam pembelajaran klasikal ini guru beranggapan bahwa 

seluruh siswa mempunyai kemampuan (ability), kesiapan, kematangan, dan 

kecepatan belajar yang sama. 

Hal ini mendorong belajar tidak efektif dan tidak menyenangkan karena 

guru tidak memperdulikan adanya perbedaan individual siswa-siswanya. Anak 

yang cepat dalam memahami pelajaran (pandai) akan terlambat kemajuannya oleh 

kawan-kawan yang lain sebab mereka sekelas itu harus maju bersama-sama. 

Sebaliknya anak yang lambat (kurang pandai) seolah-olah dipaksakan untuk 

berjalan cepat, melangkah maju suatu bahan pelajaran yang belum mereka kuasai.  

Keberhasilan proses belajar mengajar pada umumnya dan pembelajaran 

matematika pada khususnya diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan tersebut dapat diamati dari beberapa 

sisi yaitu dari sisi tingkat pemahaman, tingkat penguasaan, dan banyaknya soal 

yang mampu dikerjakan dengan betul, makin tinggi pemahaman dan penguasaan 

siswa dalam suatu pembelajaran dan makin banyak soal yang mampu dikerjakan 

dengan benar diharapkan makin tinggi tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut. 

Persoalannya sekarang adalah: Bagaimana kemampuan siswa Sekolah 

Menengah Pertama dalam menerjemahkan soal ke cerita ke dalam model 

matematika dan penyelesaiannya serta dimana letak kesalahan siswa dalam 

penyelesaian soal cerita tersebut? 



Memperhatikan uraian diatas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa Sekolah Menengah Pertama dalam menerjemahkan 

soal ke cerita ke dalam model matematika dan penyelesaiannya serta dimana letak 

kesalahan siswa dalam penyelesaian soal cerita tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuanlitatif. Penelitian 

deskriptif berarti penelitian ini berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi pada saat sekarang. Dengan perkataan lain 

penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode yaitu: (1) Metode tes digunakan untuk memperoleh data berupa 

skor sehingga dapat diketahui kemampuan dalam menerjemahkan soal cerita ke 

dalam model matematika dan penyelesaiannya, serta mengetahui letak kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Soal yang digunakan dalam metode tes ini 

adalah soal-soal yang berbentuk soal cerita pada pokok bahasan kubus dan balok, 

(2) Metode wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui penyebab 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal. Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. 

Penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis 

dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, sehingga wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara bebas (inguided interview), dan (3) Metode dokumentasi, 



metode ini digunakan untuk memperoleh data sekolah dan identitas siswa anatara 

lain seperti nama, NIS, dan nilai matematika. 

Data yang berupa jawaban dari siswa selanjutnya dianalisis. Untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam model 

matematika dapat dilihat dari hasil tes siswa, langkah-langkah untuk menganalisis 

data pada penelitian ini adalah teknik perhitungan persentase tes dengan rumus 

sebagai berikut:  

� =
�

�
× 100% 

Keterangan: 

S    = besar persentase kemampuan aspek X dengan X aspek: 

X1 = menerjemahkan soal cerita ke model matematika 

X2 = langkah perhitungan (penyelesaian) 

X3 = penyimpulan 

R    = jumlah skor aspek ke-i  yang diperoleh siswa 

N    = jumlah skor aspek ke-i   

(Purwanto, 2008: 112) 

Hasil perhitungan ini kemudian dikualifikasikan sebagai berikut: 

80% - 100%  : Sangat Tinggi 

66% - 79% : Tinggi 

56% - 65% : Sedang 

46% - 55% : Rendah 

0% - 45%  : Sangat Rendah 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu berupa hasil tes, selanjutnya 

peneliti menganalisis data. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis 

kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika 

dan penyelesaiannya pada pokok bahasan kubus dan balok serta menganalisis 

letak kesalahan siswa dalam penyelesaian soal tersebut.  

Tabel 4.1 

Tabel Hasil Analisis Data Kemampuan pada Tiap Tahap  

 
No. 
Item 

 
Menerjemahkan soal cerita 

ke model matematika 

 
Langkah perhitungan 

(penyelesaian) 
 

 
Penyimpulan 

1 96 % 94 % - 
2 88 % 71 % - 
3 49 % 27 % - 
4 94 % 79 % 56 % 
5 84 % 65 % - 

 82 % 67 % 56 % 
 

Dari hasil tes yang diberikan pada kelas penelitian ternyata dari 5 item soal 

uraian cerita yang diberikan 82% siswa mampu menerjemahkan soal cerita ke 

dalam model matematika atau berada pada kriteria sangat tinggi, 67% siswa 

mampu menyelesaikan pada tahap perhitungan atau pada kriteria tinggi, dan 56% 

siswa mampu menyimpulkan hasil perhitungan atau berada pada kriteria sedang.   

Kesalahan siswa banyak terjadi pada pemahaman soal, selain itu siswa 

juga berkesulitan dalam menerapkan konsep yang diajarkan ke dalam soal cerita. 

Kesalahan-kesalahan ini terjadi pada nomor item diantaranya sebagai berikut: 



Soal nomor 1 

Jumlah panjang semua rusuk sebuah kubus yang panjang rusuknya p cm adalah 

96 cm. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut. 

Penyelesaian: 

Diketahui : panjang seluruh rusuk kubus adalah 96 cm 

        Panjang rusuk kubus p cm 

Ditanya    : panjang rusuk kubus 

Jawab: 

misal k = panjang seluruh rusuk kubus 

maka k = 96 cm 

banyaknya rusuk dalam sebuah kubus adalah 12 buah rusuk 

maka,       12 x p = k 

  ⇔ 12 x p = 96 cm 

 ⇔        p = 96 cm / 12 

 ⇔        p = 8 cm 

Jadi panjang rusuk kubus adalah 8 cm 

Penyelesaian siswa (Nama siswa : Maulidia Latifah) 

Diketahui : s = 96 cm 

Ditanya  : panjang rusuk 

Jawab  : 

 Panjang rusuk = 12 x s 

   = 12 x 96 

   = 1152 cm 



Pada soal nomor 1 sebagian besar siswa mampu menerjemahkan dan 

menyelesaikan soal tersebut dan ada beberapa siswa yang salah dalam 

menerjemahkan soal sehingga kurang tepat dalam menemukan jawaban dari soal 

tersebut, sebagai contoh adalah jawaban siswa diatas. Dari hasil wawancara siswa 

tersebut menganggap bahwa 96 cm merupakan panjang rusuk, jadi kesalahan ini 

disebabkan karena siswa kurang teliti dalam membaca soal. 

Soal nomor 2 

Jumlah panjang seluruh rusuk balok adalah 116 cm. Jika lebar dan tinggi balok 

tersebut secara berturut-turut adalah 8 cm dan 10 cm, maka panjang balok tersebut 

adalah ...  

Penyelesaian: 

Diketahui : jumlah panjang seluruh rusuk-rusuk balok adalah 116 cm 

       Lebar (l) = 8 cm 

      tinggi (t) = 10 cm 

Ditanya : panjang balok (p) tersebut 

Jawab: 

misal k = jumlah panjang seluruh rusuk-rusuk balok 

maka k = 116 cm 

rumus :      ( p x 4) + ( l x 4 ) + ( t x 4 ) = k 

 ⇔ ( p x 4 ) + ( 8 cm x 4 ) + ( 10 cm x 4 ) = 116 cm 

  ⇔      4p     +    32 cm      +      40 cm      = 116 cm 

 ⇔      4p     = 116 cm – 32 cm – 40 cm 

 ⇔      4p     = 44 cm 



 ⇔        p     = 44 cm / 4 = 11 cm 

Jadi panjang balok adalah 11 cm 

Penyelesaian siswa (Nama siswa : Chustianah) 

Diketahui : panjang seluruh rusuk balok = 116 cm 

   l = 8 cm   , t = 10 cm  

Ditanya  : panjang balok 

Jawab  :    116 = p . l . t 

   = 8 . 10 

   = 116 - 80 

   = 36 cm 

Pada soal nomor 2 ada beberapa siswa yang salah dalam pengunaan strategi 

penyelesaian, salah menghitung, serta ada pula siswa yang dalam penyelesaian 

soal menggunakan langkah-langkah yang kurang jelas. Dari jawaban siswa diatas, 

siswa melakukan kesalahan dalam penggunaan strategi serta siswa tersebut salah 

dalam penerapan konsep perhitungan.  

Soal nomor 3 

Pak Budi mempunyai rumah dengan ukuran: panjang 10 m, lebarnya adalah 

setengah dari panjangnya, dan tingginya adalah 3 m. Pak Budi ingin mengecat 

tembok bagian luarnya saja. Berapa luas tembok yang akan di akan di cat 

tersebut? 

Penyelesaian: 

Diketahui : p = panjang rumah Pak Budi  = 10 m 

 l = lebar rumah Pak Budi      =  ½ p 



 t = tinggi rumah Pak Budi      = 3 m 

Pak Budi ingin mengecat tembok bagian luarnya saja 

Ditanya  : luas tembok yang akan dicat 

Jawab: 

ilustrasi rumah Pak Budi 

 

                                  t 

                                                        

 

maka,   L =  2 ( p x t ) + 2 ( l x t ) 

       = 2 ( 10 m x 3 m ) + 2 ( ½ p x 3 m )  

       = 2 ( 10 m x 3 m ) + 2 ( ½ . 10 m x 3 m ) 

      = 2 ( 10 m x 3 m ) +2  ( 5 m x 3 m ) 

      =  2 ( 30 m2 ) +  2 ( 15 m2 )  

      =   60 m2  +  30 m2  =  90 m2   

Jadi luas tembok yang akan di cat adalah 90 m2 

Penyelesaian siswa (Nama siswa : Wachidatul Nur Sugiyanti) 

Diketahui : p = 10 cm 

   l = 
	



 panjang = 5 cm    , t = 3 cm 

Ditanya  : luas tembok 

Jawab   = 2 ( p . l + p . t + l . t ) 

  = 2 ( 10 x 5 + 10 x 3 + 5 x 3) 

  = 2 ( 50 + 30 + 15) 

(banyaknya luas permukaan pada balok 
adalah 6 sisi, akan tetapi pada permasalahan 
ini luas tembok yang akan di cat adalah 
dapat dilihat pada ilustrasi gambar rumah 
yaitu seluruh luas seluruh permukaan balok 
kecuali bagian tutup dan alasnya) p 

l 



  = 2 ( 95 ) 

  = 190 cm 

Kesalahan siswa terjadi karena kurang paham maksud dari soal, luas tembok yang 

dicat seharusnya adalah jika diilustrasikan pada sebuah balok maka yang dicat 

adalah bagian tegaknya sedangkan pada bagian alas dan atas tidak dihitung, tetapi 

sebagian besar siswa menghitung seluruh luas permukaan balok. Ini berarti bahwa 

siswa kurang paham dalam menerjemahkan soal cerita. Kesalahan ini terjadi 

karena siswa kurang mampu menghubungkan konsep yang telah dipelajari di 

sekolah ke dalam permasalahan sehari-hari. Kesalahan lain pada soal ini adalah 

ketidaktelitian siswa dalam membaca soal, ini dapat dilihat dari jawaban siswa 

yang menuliskan satuan ukuran dengan “cm” yang seharusnya adalah “m”, serta 

kesalahan dalam menentukan satuan luas. 

Soal nomor 4 

Salah satu produsen jus jeruk mengemas produknya dalam kotak berbentuk balok 

dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 8 cm, kemudian ia mengubah kemasannya dengan 

ukuran 6 cm x 6 cm x 4 cm agar telihat lebih menarik. Harga jus jeruk dengan 

ukuran berbeda itu adalah sama. 

a. Apakah volume jus jeruk kedua kemasan itu sama? Jika tidak, berapa cm3 

besar perubahannya?  

b. Manakah harga jus jeruk yang lebih mahal? 

Penyelesaian: 

Diketahui : kotak I : 4 cm x 6 cm x 8 cm 

        Kotak II : 6 cm x 6 cm x 4 cm 



        Harga jus jeruk kotak I dan harga jus jeruk kotak II sama 

Ditanya : a.  volume kotak I dan kotak II, berapa selisih kedua kotak tersebut 

     b.  manakah yang lebih mahal? 

Jawab: 

a. Rumus mencari volume adalah : V = p x l x t 

misal V1 = volume kotak I dan V2 = volume kotak II 

 V1 = p x l x t     V2 = p x l x t 

       = 4 cm x 6 cm x 8 cm       = 6 cm x 6 cm x 4 cm 

       = 192 cm3         = 144 cm3               

Jadi volume kotak I dan kotak II tidak sama 

Besar perubahan = V1  - V2 = 192 cm3  - 144 cm3 = 48 cm3
 

b. Meskipun harga kedua kotak jus jeruk sama, tetapi karena volume jus jeruk 

pada kotak I lebih besar daripada kotak II, maka harga jus jeruk kotak II lebih 

mahal dari jus jeruk kotak I.  

Penyelesaian siswa (Nama siswa : Dyah Eka Pratiwi) 

Diketahui  : Kemasan Pertama : p1 = 4 cm,  l1  = 6 cm,  t1 =  8 cm 

   Kemasan Kedua : p2 = 6 cm,  l2  = 6 cm,  t2 =  4 cm 

Ditanya : a. Selisih volume 

     b. harga yang lebih mahal 

Jawab : 

a. V1 = p x l x t   V2 = p x l x t 

 = 4 x 6 x 8        = 6 x 6 x 4 

 = 192 cm3        = 144 cm3 

Selisih volume = V1 – V2 = 192 – 144  = 48 cm3 



Jadi besar perubahan volume kemasan jus jeruk tersebut adalah 48 cm3 

b. V1 = 192 cm3 sedangkan V2= 144 cm3 

Jadi harga jus jeruk yang lebih mahal adalah kemasan jus jeruk yang pertama 

yang memiliki ukuran lebih besar (volume 192 cm3) karena ukuran kemasan 

jus jeruk yang pertama lebih besar daripada kemasan jus jeruk yang kedua. 

Pada item soal ini, kesalahan perhitungan relatif rendah sedangkan kesalahan 

siswa lebih sering terjadi pada penyimpulan pada soal poin “b”, sebagai contoh , 

siswa yang menjawab harga jus yang lebih mahal adalah jus yang kemasan 

pertama karena isinya lebih banyak 

Soal nomor 5 

Penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 m. Arum ingin 

penampung air baru berbentuk kubus yang dapat menampung 61 m3 air lebih 

besar daripada penampung air sebelumnya. Berapa panjang rusuk penampung air 

yang baru? 

Penyelesaian: 

Diketahui : penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 m. 

       Arum ingin penampung air baru berbentuk kubus yang dapat 

menampung 61 m3 air lebih besar daripada penampung air 

sebelumnya. 

Ditanya : panjang rusuk penampung air yang baru 

Jawab: 

misal s1 = panjang rusuk penampung air lama 

 s2 = panjang rusuk penampung air baru 



V1 = volume penampung air lama 

V2 = volume penampung air baru  

Rumus volume kubus adalah 

  V = s x s x s = s3 

V1  =  s1
3
 

       = ( 4 m)
3 

       = 64 m
3
 

V2  = ( V1 + 61 ) m3 

= ( 64 + 61 ) m3 

= 125 m3 

Menghitung rusuk penampung air yang baru 

V2    =  s2
3  

125 m3  =  s2
3 

s2    = √125	���
= 5 m 

Jadi panjang rusuk penampung air yang baru adalah 5 m 

Penyelesaian siswa (Nama siswa : Nabilla Marasita) 

Diketahui  : r1 = 4 m , V2 lebih besar 61 m3 dari V1 

Ditanya : r2  

Jawab :  V2 = V1 + 61 m3  

= 43  + 61 

= 64 + 61 

= √125m��
	= 5 m 

Pada item soal ini, siswa tidak memperhatikan langkah-langkah pengerjaan soal, 

mungkin untuk soal pilihan ganda proses penyelesaian tidak dinilai, tapi pada soal 

uraian proses serta langkah-langkah pengerjaan sangat diperhatikan. Proses 

pengerjaan diatas tidak benar karena pada awal penyelesaian soal siswa tersebut 



mencari volume bak yang baru tetapi diakhir penyelesaian masih pada rumus yang 

sama rusuk sudah diperoleh.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa persentase kemampuan siswa sekolah menengah pertama dalam 

menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika dan penyelesaiannya 

sebesar 71% atau menurut kriteria penilaian Anas Sudijono tergolong tinggi . 

Sedangkan persentase kemampuan tiap tahap penyelesaian soal sebesar 82% 

siswa mampu menerjemahkan soal cerita ke model, 67% siswa mampu 

menyelesaikan langkah perhitungan, dan 56% siswa mampu menyimpulkan 

jawaban. Kesalahan yang dilakukan siswa pada penelitian ini terjadi pada 

pemahaman soal, ketidaktelitian siswa dalam membaca soal, serta kesalahan 

dalam menghitung.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan, kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika yang kurang akan 

mengakibatkan kesalahan pada langkah-langkah penyelesaian soal selanjutnya 

sehingga siswa tidak dapat menemukan jawaban yang tepat pada soal yang 

bersangkutan. Selain itu kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal cerita ke 

dalam model matematika dan penyelesaiannya tidak lepas dengan adanya faktor 

kemampuan dari dalam diri siswa masing-masing, selain faktor-faktor tersebut 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dapat dilatih jadi semakin banyak 

latihan dalam menyelesaikan soal maka siswa akan semakin terampil dalam 

penyelesaian soal. 
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