
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menyelesaikan soal cerita matematika merupakan keterampilan yang 

harus dikembangkan pada siswa maupun mahasiswa calon guru sesuai 

kurikulum  matematika SD, SMP, SMA dan sederajat. Pentingnya 

pengembangan keterampilan ini oleh siswa juga tersirat ketika siswa 

melakukan proses pemecahan masalah matematika, misalnya ketika 

menggunakan konsep matematika dan mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah yang memerlukan penggunaan daya nalar, yang termasuk dalam pola 

pikir deduktif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soedjadi dalam Rusminah 

Kasma dan Sahat Saragih (2003: 85), bahwa dengan menerapkan langkah-

langkah penyelesaian masalah dalam soal cerita secara ketat dapat 

meningkatkan daya analisis siswa. 

Keterampilan menyelesaikan soal cerita matematika merupakan salah 

satu bagian penting untuk dapat mencapai tujuan yang tertuang dalam 

kurikulum pendidikan matematika. Depdikbud dalam Rusminah Kasma dan 

Sahat Saragih (2003: 86), antara lain menyebutkan bahwa tujuan 

diberikannnya matematika di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, 

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, 

 

1 



2 

 

cermat, jujur, efisien dan efektif. Siswa juga diharapkan dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang penekanannya pada penataan 

nalar dan pembentukan sikap siswa serta keterampilan dalam penerapan 

matematika.  

Begitu pentingnya soal cerita dapat dilihat dari kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah yang hampir setiap materi ajar memuat soal cerita, 

khususnya di matematika. Dalam matematika, siswa perlu menggunakan dan 

memahami beberapa istilah dan teorema penting. Mereka didorong untuk 

dapat menciptakan alternatif istilah atau frasa yang dapat menghasilkan 

pemahaman makna yang lebih personal.  

Heruman (2007: 2) menyatakan bahwa tujuan akhir pembelajaran 

matematika di SD yaitu agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai 

konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi untuk menuju 

tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah yang benar yang 

ssesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. 

Dalam proses pembelajaran matematika sering kita lihat keengganan 

siswa membaca buku pelajaran matematika. Hal ini disebabkan kesulitan 

mereka memecahkan kata karena kemampuan membaca yang buruk dan pada 

akhirnya siswa kurang memahami maksud maupun konsep dari materi yang 

telah mereka dengar dan mereka catat. Siswa cenderung menghafal konsep 

tanpa memahami konsep tersebut, sehingga mereka merasa kesulitan saat 

mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam soal matematika. Bertolak 
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dari hal ini dapat disimpulkan  bahwa keterampilan matematika siswa masih 

kurang. Apalagi dalam menyelesaikan soal cerita matematika.  

Dari hasil observasi terdahulu diketahui bahwa hanya sebagian kecil 

siswa yang tuntas dalam menyelesaikan soal cerita matematika, dan sebagian 

belum tuntas. Di SD Muhammadiyah 16 Surakarta sendiri tercatat 43,24 % 

siswa yang mampu mengidentifikasi apa yang diketahui soal; 43,24 % siswa 

yang mampu mengidentifikasi apa yang ditanyakan soal; 43,24 % siswa yang 

mampu mengidentifikasi operasi hitung yang digunakan; 43,24 % siswa yang 

mampu mengubah soal cerita menjadi kalimat metematika sederhana; 43,24 % 

siswa yang mampu melakukan perhitungan; dan 16,22 % siswa yang dapat 

menyelesaikan soal dengan tepat . 

Akar penyebab dari permasalahan tersebut tidak lain berasal dari guru 

yang kurang sesuai dalam menerapkan strategi pembelajaran. Selain itu 

strategi yang diterapkan juga kurang inovatif dan pembelajaran masih 

dilakukan secara klasikal dengan metode ceramah serta guru masih 

mendominasi pembelajaran, sehingga keterampilan menyelesaikan soal cerita 

matematika siswa sangat bervariasi. Bervariasinya keterampilan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa mempengaruhi cara siswa dalam 

memahami, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bukti bahwa keterampilan 

menyelesaikan soal cerita matematika masih menjadi kendala utama dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini dibuktikan dengan hasil pembelajaran 

matematika yang kurang memuaskan, seperti: pencapaian prestasi siswa yang 
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belum memenuhi target dan kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah dan 

mengintegrasikan serta mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan yang 

kurang tepat. 

Di samping itu, siswa SD masih terikat dengan objek konkret yang dapat 

ditangkap oleh panca indra. Siswa memerlukan alat bantu berupa media atau 

alat peraga yang dapat memperjelas apa yang disampaikan guru, sehingga 

lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Sebab dalam pembelajaran 

matematika setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami siswa perlu segera 

diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, 

sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya.  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudjana dan Rivai dalam Tejo 

Nurseto (2011: 220) yang mengemukakan manfaat media dalam proses belajar 

siswa, diantaranya yaitu: (1) dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa 

karena pengajaran lebih menarik perhatian mereka; (2) makna bahan 

pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan 

memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran; (3) 

metode mengajar akan lebih bervariasi tidak semata-mata didasarkan atas 

komunikasi verbal melalui kata-kata; dan (4) siswa lebih banyak melakukan 

aktivitas selama kegiatan belajar; tidak hanya mendengar tetapi juga 

mengamati; mendemosnstasikan; melakukan langsung dan memerankan. 

Maka perlu adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak 

hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena akan mudah 

dilupakan siswa. 
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Berdasarkan akar penyebab  yang paling dominan, dapat diusulkan 

alternatif tindakan penggunaan media kartu kerja guna meningkatkan 

keterampilan menyelesaikan soal cerita matematika. Keunggulan dari media 

kartu kerja yaitu: (1) dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas, (2) 

menumbuhkan motivasi belajar pada siswa, (3) siswa tidak cepat bosan, (4) 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pesan matematika dengan 

lebih otomatis sehingga lebih fokus pada pemahaman, (5) melatih siswa untuk 

merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pemecahan masalah apa 

yang tepat, dan  (5) melatih kemandirian siswa. Berdasarkan keunggulan 

media kartu kerja diduga keterampilan menyelesaikan soal cerita matematika 

siswa kelas IV A semester ganjil SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 

2013/2014 dapat ditingkatkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah: “Apakah penggunaan media kartu kerja dapat meningkatkan 

keterampilan menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas IV A 

semester ganjil SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 2013/2014?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah penggunaan media kartu kerja dapat meningkatkan keterampilan 
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menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas IV A semester ganjil 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  dalam dunia 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan pengetahuan baru tentang meningkatkan keterampilan 

menyelesaikan soal cerita matematika melalui media kartu kerja. 

b. Sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan keterampilan 

menyelesaikan soal cerita matematika melalui media kartu kerja. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan para siswa untuk memperbaiki 

keterampilan menyelesaikan soal cerita matematika. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan kepala sekolah untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran berkelanjutan peningkatan 

profesionalisme guru. 


