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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya pengaruh kemampuan 
membaca terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N 
Pajang 3 tahun ajaran 2014/2015 (2) ada tidaknya pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N Pajang 3 
tahun ajaran 2014/2015  (3) ada tidaknya pengaruh kemampuan membaca dan 
motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika 4 
kelas V SD N Pajang 3 tahun ajaran 2014/2015.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian hasilnya pengaruh kemampuan 
membaca terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika adalah  F  
23,86 > F  4,15. Pengaruh motivasi belajar terhadap tema 6 subtema 1 
pembelajaran 4 adalah  F  68,27 > F  4,15 dan pengaruh kemampuan 
membaca dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan soal cerita 
matematika F  62,78 > F  4,16. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca dan motivasi belajar siswa 
terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika 4 kelas V SD N Pajang 3 
tahun ajaran 2014/2015. 

Kata kunci : Kemampuan Membaca, Motivasi Belajar, Soal Cerita Matematika 
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A. Pendahuluan 

Dalam menghadapi soal cerita matematika, seringkali peserta didik 

kurang memiliki motivasi belajar dan sikap positif terhadap pelajaran, 

sehingga kurang dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal.  Dengan 

demikian kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

selain dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membaca disisi lain 

dipengaruhi dengan lebih khususnya yaitu motivasi siswa dalam memecahkan 

soal cerita matematika juga tidak bisa diabaikan. 

Motivasi berasal dari kata motif, namun motif dan motivasi sering 

diartikan berbeda. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu sendiri adalah 

keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dengan 

menciptakan serangkaian usaha tertentu yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kemampuan Membaca dan Motivasi Belajar siswa terhadap tema 

6 subtema 1 pembelajaran 4 kelas V SD N Pajang 3 Tahun Ajaran 

2014/2015” 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahannya 

yaitu : Kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika lebih  rendah 

daripada mata pelajaran yang lainnya yang digunakan untuk UN yaitu IPA 

dan bahasa indonesia, kemampuan siswa dalam pemecahan soal bentuk soal 

cerita masih rendah, dan motivasi belajar siswa dalam pemecahan masalah 

pembelajaran matematika khususnya pemecahan soal bentuk soal cerita 

masih kurang. Supaya penelitian ini berjalan terarah dan sesuai yang 

diharapkan, maka penelitian terbatas pada siswa kelas V SD N Pajang 3 

Tahun Ajaran 2014/2015 dan hanya pada mata pelajaran matematika tentang 

soal cerita matematika.  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dibuat perumusan 

masalah yaitu : (1) Apakah ada pengaruh kemampuan membaca terhadap 

kemampuan pemecahan soal cerita matematika siswa kelas V SDN Pajang 3? 
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(2) Apakah ada pengaruh motivasi belajar pada pelajaran matematika 

terhadap  kemampuan  pemecahan soal cerita matematika siswa kelas V SDN 

Pajang 3? (3) Apakah ada pengaruh kemampuan membaca dan motivasi 

belajar siswa pada pelajaran matematika secara bersama-sama terhadap 

kemampuan  pemecahan soal cerita matematika siswa kelas V SDN Pajang 3? 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu (1) Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh kemampuan  membaca terhadap kemampuan 

pemecahan soal cerita matematika siswa kelas V SDN Pajang 3. (2)Untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh  motivasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika siswa 

kelas V SDN Pajang 3. (3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

kemampuan membaca dan  motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika 

secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika 

siswa kelas V SDNPajang 3. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : (1) mampu 

meningkatkan kompetensi pendidik mengenai pengaruh kemampuan 

membaca dan motivasi pada pelajaran matematika terhadap kemampuan 

pemecahan soal matematika bentuk soal cerita di kelas V Sekolah Dasar. (2) 

dapat memberikan sumbangsih maupun dapat memberikan masukan dan 

wawasan bagi peneliti berikutnya serta pada lembaga-lembaga pendidikan 

dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem belajar mengajar di 

sekolah. (3) Sebagai informasi bagi para pengajar bahwa kemampuan 

membaca dan motivasi siswa  perlu  mendapat perhatian khusus dalam 

hubungannya dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. 

Terdapat beberapa teori yang mendukung dan dapat digunakan untuk 

menunjang penelitian sehingga dapat dijadikan dasar penelitian. Teori 

tersebut terdapat dalam tinjauan pustaka tentang karakteristik siswa kelas V 

SD, pengertian kemampuan membaca, motivasi belajar, dan kemampuan 

pemecahan soal cerita matematika.  
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Suryobroto dalam Syaiful Bahri Djamarah (2002:124) mengatakan 

bahwa Masa usia sekolah dianggap sebagai masa intelektual atau masa 

keserasian sekolah. Pada masa ini secara relatif anak-anak lebih mudah 

dididik daripada masa sebelum dan sesudah masa sekolah”. 

Pemecahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) diartikan 

sebagai mengatasi atau menyelesaikan. Berdasarkan hal tersebut pemecahan 

yang akan diaplikasikan nanti menyangkut pembelajaran aljabar, geometri, 

dan aritmatika sosial sedangkan kemampuan berasal dari kata dasar mampu 

yang dijelaskan dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) berarti kuasa 

(bisa, sanggup) melakukan sesuatu. 

Pengertian kemampuan banyak dikemukakan oleh para ahli dengan 

pandangan yang berbeda. Karena kemampuan menitikberatkan pada kemauan 

dan kreativitas masing-masing individu. Seperti halnya yang dikemukakan 

oleh  Supriadi (dalam Riduwan, 2008: 252). Tidak ada orang yang sama 

sekali tidak memiliki kemampuan atau kreativitas, dan yang diperlukan 

adalah bagaimanakah mengembangkan kreativitas (kemampuan) tersebut. 

Menurut Sutawidjaja, (dalam Karmawati, 2009) soal cerita yang erat 

kaitannya dengan masalah kehidupan sehari-hari itu penting sekali diberikan 

dalam pembelajaran matematika SD karena pada umumnya soal cerita dapat 

digunakan (sebagai cikal bakal) untuk melatih siswa dalam menyelesaikan 

masalah. 

A. Metode Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif yang 

kemudian dianalisa dengan data kuantitatif Darsinah,dkk (20013:3)  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pajang 3 pada bulan Desember  

tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015.  

Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V  (lima) SD 

Negeri Pajang 3 Laweyan Surakarta yang berjumlah 34 siswa. Dan sampel 

menggunakan semua siswa kelas V SD N Pajang 3. 

Variabel terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah kemampuan membaca dan motivasi 
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belajar. Sedangkan variabel dependen adalah kemampuan penyelesaian soal 

cerita matematika. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes dinyatakan oleh 

Suharsimi Arikunto (2006:224). Angket disini digunakan untuk mengukur 

motivasi belajar yang ada dalam diri siswa. Sedangkan tes digunakann untuk 

mengukur kemampuan membaca dan kemampuan pemecahan soal cerita 

matematika.  

Uji prasyarat analisis digunakan untuk menguji valid dan reliabel atau 

tidaknya angket dan soal kemampuan membaca serta soal cerita matematika. 

Uji validitas menggunkan rumus Pearson Product Moment sedangkan uji 

reliabiltas data menggunakan metode Alpha. Riduwan (2012:114) 

Uji normalitas terhadap data hasil penelitian menggunakan rumus chi-

kuadrat. Sebelum data diolah untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji 

apakah sampel yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal.  

Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana dan regresi ganda 

dengan kaidah pengujian sebagai berikut : 

Jika   ≥ , maka Ho ditolak artinya signifikan  

Jika   ≤ , maka Ho diterima artinya tidak signifikan. 

B. Hasil dan Pembahasan  

1.  Gambaran umum tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di SD N Pajang 3 Surakarta. SD N Pajang 3 

berada di kecamatan Laweyan kabupaten Sukoharjo. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD N Pajang 3 Jumlah siswa 

kelas V SD N Pajang 3 ada 34 siswa. 

2. Deskripsi Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD N Pajang 3 dijadikan sebagai sampel.  
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Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Belajar 

No. 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 

  

Harga 

  

Harga 

  

Keputusan 

1. 0,570 2,86 1,740 Valid 

2. 0,376 1,802 1,740 Valid 

3. 0,570 2,867 1,740 Valid 

4. 0,361 1,59 1,740 Tidak Valid 

5. 0,056 0,23 1,740 Tidak Valid 

6. 0,558 2,771 1,740 valid 

7. 0,11 0,45 1,740 Tidak Valid 

8. 0,345 1,56 1,740 Tidak Valid 

9. 0,207 0,88 1,740 Tidak Valid 

10. 0,376 1,802 1,740 Valid 

11. 0,837 6,308 1,740 Valid 

12. 0,5003 2,381 1,740 valid 

13. 0,532 2,592 1,740 Valid 

14. 0,277 0,9569 1,740 Tidak Valid 

15. 0,544 2,673 1,740 Valid 

16. 0,455 2,110 1,740 Valid 

17. 0,422 1,9194 1,740 Valid 

18. 0,15 0,625 1,740 Tidak Valid 

19. 0,423 1,924 1,740 Valid 

20. 0,4777 2,27 1,740 Valid 

21. 0,442 2,047 1,740 valid 

22. 0,607 3,151 1,740 Valid 

23. 0,407 1,837 1,740 Valid 

24. 0,389 1,749 1,740 Valid 

25. 0,437 2,0033 1,740 Valid 
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Dari data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 25 butir 

pertanyaan terdapat 18 butir pertanyaan valid dan sebanyak 7 butir 

pertanyaan yang tidak valid. 

Uji Validitas Tes Kemampuan Membaca  

No. soal Koefisien 

Korelasi 

  

Harga 

  

Harga 

  

Keputusan 

1 0,398 1,822 1,740 valid  

2 0,392 1,77 1,740 valid  

3 0,535 2,613 1,740 valid  

4 0,178 0,745 1,740 tidak valid  

5 0,464 2,173 1,740 valid  

6 0,376 1,864 1,740 valid  

7 0,723 4,32 1,740 valid  

8 0,629 3,367 1,740 valid  

9 0,425 1,946 1,740 valid  

10 0,497 2,382 1,740 valid  

11 0,26 1,12 1,740 tidak valid  

12 0,699 4,036 1,740 valid  

13 0,929 10,407 1,740 valid  

14 0,527 2,55 1,740 valid  

15 0,071 0,293 1,740 tidak valid  

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 15 soal terdapat 12 

soal yang valid atau dapat digunakan dan sebanyak  3 soal yang tidak 

valid atau tidak dapat digunakan. 
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Uji Validitas Soal Cerita Matematika 

No. soal Koefisien 

Korelasi 

  

Harga 

  

Harga 

  

Keputusan 

1 0,407 1,864 1,74 Valid 

2 0,395 1,728 1,74 Valid 

3 0,538 2,64 1,74 Valid 

4 0,545 2,684 1,74 Valid 

5 0,524 2,547 1,74 Valid 

6 0,227 0,95 1,74 tidak valid 

7 0,172 0,732 1,74 tidak valid 

8 0,012 0,156 1,74 tidak valid 

9 0,596 1,063 1,74 Tidak valid 

10 0,383 1,544 1,74 Tidak valid 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 soal terdapat 5 

soal yang valid atau dapat digunakan dan sebanyak  5 soal yang tidak 

valid atau tidak dapat digunakan. 

 

3. Pengujian Persyaratan Analisis 

Uji prasyarat analis pada penelitian ini adalah uji normalitas.  

a. Uji normalitas data kemampuan membaca 

Keputusan dengan membandingkan dengan  . Ternyata 

 ≤ atau   = 5,25 lebih kecil dari   tabel = 11,070.  Maka 
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data kemampuan membaca kelas 5 SD N Pajang 3 Surakarta adalah 

berdistribusi normal. 

b. Uji normalitas data motivasi belajar siswa 

Keputusan dengan membandingkan dengan . Ternyata  

≤ atau   = 1,962 lebih kecil dari   tabel = 11,070.  Maka data 

kemampuan membaca kelas 5 SD N Pajang 3 Surakarta adalah 

berdistribusi normal.   

4. Analisis data dan pengujian hipotesis  

a. Regresi sederhana  

1) Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap soal cerita 

matematika. Pada analisis ini diperoleh  =  68,27. Dengan 

taraf signifikansi 5 % maka   = 4,15. Maka  > 

 atau  = 68,27 lebih besar dari  = 4,15, maka 

tolak Ho artinya signifikan. Kesimpulan : Karena  lebih 

besar dari  , maka tolak Ho dan menerima Ha. Dengan 

demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar siswa terhadap tema 6 sub tema 1 pemebelajaran 4 kelas V 

SD N Pajang  3.  
2) Ada pengaruh kemampuan membaca terhadap soal cerita 

matematika.  

Diperoleh data = 23,68. Dengan taraf signifikansi 5 % 

maka   = 4,15. Maka  >  atau  = 

23,68 lebih besar dari  = 4,15, maka tolak Ho artinya 

signifikan. Kesimpulan : Karena  lebih besar dari 

 , maka tolak Ho dan menerima Ha.  Dengan demikian 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca 

terhadap tema 6 sub tema 1 pemebelajaran 4 kelas V SD N Pajang  

3. 
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3) Ada pengaruh antara kemampuan membaca dan motivasi belajar 

siswa terhadap soal cerita matematika. Diperoleh data sebagai 

berikut :  

 = 
.

 = 62,78  = 4,16 ( dapat dilihat tabel 

distribusi F). Kesimpulan :  >  atau = 62,78 

lebih besar dari   = 4,16, maka tolak Ho dan terima Ha, 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan 

membaca dan motivasi belajar siswa terhadap tema 6 subtema 1 

pembelajaran 4. 

Berdasarkan uraian tentang hasil analisis data, bahwa semua Hipotesis 

(Ha) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa  : “Ada pengaruh 

kemampuan membaca terhadap soal cerita matematika” , “Ada pengeruh 

motivasi belajar siswa soal cerita matematika”, dan “ Ada pengaruh antara 

kemampuan membaca dan motivasi belajar siswa terhadap soal cerita 

matematika”. 

5. Pembahasan hasil analisis data  

Dalam proses pembelajaran matematika yang berlangsung di kelas, 

kemampuan membaca dan motivasi belajar yang dimiliki siswa menjadi 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dengan penguasaan kemampuan 

membaca yang memadai dan motivasi belajar sangat kuat, maka proses 

belajar mengajar matematika akan berjalan lancar dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Kemampuan membaca dikatakan memadai apabila siswa 

dapat mencerna setiap bacaan dan memahami inti dari kalimat maupun 

bacaan dengan baik. Sedangkan motivasi belajar dikatakan tinggi apabila 

siswa memiliki kemauan yang kuat untuk selalu memahami, mengulang, 

dan mendalami setiap persoalan matematika yang ada.  Apabila setiap 

siswa memiliki kedua hal tersebut, maka tujuan pembelajaran pun akan 

tercapai. 



10 
 

Hasil belajar atau hasil tes merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan pembelajaran 

dan tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengadakan penelitian mengenai pengaruh kemampuan membaca dan 

motivasi belajar siswa terhadap soal cerita matematika. 

Berdasarkan hasil analisis data yang, rata-rata siswa sudah memiliki 

kemampuan membaca dengan cukup baik dengan nilai rata-rata pada tes 

kemampuan membaca yaitu 68,85, namun masih terjadi kesenjangan 

antara nilai terendah yaitu 43 dan nilai tertinggi 90. Dengan hasil rata-rata 

diatas didapatkan hasil analisi yaitu nilai F  23,86 yang lebih besar 

dari F  4,15 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan kemampuan membaca terhadap soal cerita matematika. 

Sedangkan untuk analisi data motivasi belajar siswa dengan nilai 

rata-rata 65,57 yang sudah memenuhi standar yaitu mendapatkan hasil 

yang sekurang-kurangnya 50% dari jumlah total nilai angket. Dengan 

pencapaian diatas didapatkan hasil analisi yaitu F  68,27  yang lebih 

besar dari F  4,15, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap soal cerita matematika. 

Untuk hasil analisis pengaruh kemampuan membaca dan motivasi 

belajar siswa terhadap soal cerita matematika diperoleh hasil kontribusi 

korelasi ganda sebanyak 81 % yang artinya bahwa kedua data (variabel 

bebas) memiliki korelasi yang bagus dengan variabel terikat. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca dan motivasi 

belajar siswa berpengaruh terhadap soal cerita matematika kelas V SD N 

Pajang 3. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis data menggunakan 

uji F yaitu F  62,78 yang lebih besar dari F  4,16.  

C. Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif  dengan teknik angket dan tes 

yang dilaksanakan di SD N Pajang 3 tentang pengaruh kemampuan membaca 

dan motivasi belajar siswa terhadap soal cerita matematika tahun ajaran 

2014/2015, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh kemampuan membaca dan motivasi belajar 

siswa terhadap kemampuan penyelesaian soal cerita matematika.  

2. Tinggi dan rendahnya nilai yang diperoleh siswa dalam penyelesaian soal 

cerita matematika berbanding lurus dengan nilai kemampuan membaca 

dan motivasi belajar yang dimiliki siswa.  

3. Artinya semakin tinggi nilai kemampuan membaca siswa dan motivasi 

belajar yang dimiliki ,maka semakin tinggi pula nilai siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika dan sebaliknya. Semakin rendah 

nilai kemampuan membaca siswa dan motivasi belajar yang dimiliki, 

maka semakin buruk pula nilai yang diperoleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika.  

4. Kemampuan membaca dan motivasi belajar saling mempengaruhi atau 

berbanding lurus. Hal ini dapat terlihat pada tabel hasil kemampuan 

membaca dan motivasi belajar bahwa, hampir seluruh siswa yang 

mendapat nilai yang bagus pada tes kemampuan membaca juga memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar.  
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