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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada Bab I telah dijelaskan bagaimana menyusun judul, latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta manfaat 

penelitian. Bab II ini menjelaskan bagaimana menyusun kajian pustaka penelitian. 

Pada dasarnya kajian pustaka penelitian terkait sangat erat dengan permasalahan 

penelitian atau variabel yang diteliti. 

2.1 Tujuan Pembelajaran Matematika 

Matematika diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari, dan berasal dari kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. 

Anandita (2015) mengatakan “Matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat 

dengan berpikir (bernalar)”. Kegiatan dalam matematika merupakan kegiatan 

penalaran. Matematika terbentuk karena adanya ide, proses, dan penalaran yang 

dimiliki oleh manusia. Konsep-konsep dalam matematika tersusun secara 

terstruktur dan sistematis, mulai dari konsep yang sederhana sampai dengan 

konsep yang kompleks. Sehingga dalam mempelajari matematika, konsep 

sebelumnya menjadi prasyarat yang sangat dibutuhkan siswa untuk mempelajari 

konsep selanjutnya.  

Pembelajaran adalah kondisi yang diciptakan oleh guru secara sengaja untuk 

menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada siswa. Nur (2014) mengatakan 

bahwa “pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang 

memberikan bahan pelajaran dengan siswa sebagai objeknya”. Proses 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan guru dan siswa dengan hubungan 
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timbal balik  yang berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maesaroh 

(2013) mengatakan bahwa “pembelajaran yang mampu menumbuhkan 

kebermaknaan dan menyenangkan”. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran, guru 

harus mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, agar 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tidak merasan tertekan. 

Pembelajaran matematika adalah interaksi antara guru dan siswa untuk 

menyampaikan ilmu matematika dengan harapan tercapainya tujuan pembelajaran 

matematika. Pembelajaran dalam penerapannya melibatkan 3 komponen yaitu 

guru, siswa, dan materi pelajaran. Ketiga komponen tersebut akan saling terlibat 

dalam proses pembelajaran.  

Tujuan suatu pembelajaran yaitu untuk mengetahui kompetensi yang perlu 

dikuasai siswa sebagai hasil pembelajaran. Ahmar (2016) mengatakan bahwa 

“tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci yang harus dikuasai siswa 

sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku 

yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran harus dirumusan secara jelas 

sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus 

memenuhi syarat-syarat yaitu spesifik dan operasional, sepesifik berarti tidak 

mengandung penafsiran  yang bermacam-macam, sedangkan operasional berarti 

memudahkan dalam mengukur suatu variabel. 

Tujuan pembelajaran matematika merupakan kegiatan awal yang ingin 

dicapai dari perencanaan pembelajaran matematika. Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika untuk mempersiapkan siswa agar dapat menghadapi 

perubahan keadaan dan pola pikir dalam kehidupan yang semakin hari akan 
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semakin terus berkembang. Siswa juga dipersiapkan untuk menggunakan 

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

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.  

Depdiknas (2006) mengatakan tujuan pembelajaran matematika yaitu agar 

siswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melaksanakan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematis, memecahkan masalah, 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lainnya 

untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Sedangkan Hasratudin (Tanpa Tahun) 

mengatakan bahwa “tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu 

menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan, dan 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan”.  

Mempelajari matematika bukan hanya dituntut untuk sekedar menghitung 

saja, tetapi siswa juga dituntut untuk lebih mampu menghadapi berbagai masalah 

dalam kehidupan ini. Permasalahan tersebut dapat berupa permasalahan 

matematika itu sendiri maupun dalam masalah ilmu lainnya. Memahami konsep 

matematika merupakan kunci utama untuk dapat menyelesaikan permasalahan 

matematika. Ketika tidak memahami konsep-konsep dalam matematika secara 

otomatis tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan matematika. Sehingga 

apabila telah memahami konsep-konsep dalam matematika secara mendasar, 

maka akan dapat menerapkannya dalam penyelesaian di kehidupan sehari-hari. 
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Tujuan utama dalam proses pembelajaran matematika adalah untuk 

meningkatkan kompetensi matematik siswa. Kompetensi matematik siswa yang 

harus dimiliki selama proses pembelajaran maupun sesudah pembelajaran ada 

tiga, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan 

psikomotorik. Kemampuan kognitif siswa meliputi: pemahaman, penalaran, 

aplikasi, analisis, observasi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, koneksi, 

komunikasi, inkuiri, hipotesis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemampuan 

afektif siswa meliputi: pengendalian diri yang mencakup kesadaran diri, 

pengelolaan suasana hati, pengendalian impulse, motivasi, dan empati. Sedangkan 

kemampuan psikomotorik siswa meliputi: sosialisasi dan kepribadian yang 

mencakup kemampuan argumentasi, presentasi, dan perilaku. 

Mempelajari matematika dapat melatih cara berfikir dan bernalar siswa, 

misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 

perbedaan. Belajar matematika dapat mengembangkan kreativitas siswa yang 

meliputi imajinasi siswa, rasa ingin tahu, serta membuat prediksi atau mencoba-

coba. Siswa harus dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah 

karena dalam pembelajaran matematika akan diberikan berbagai masalah yang 

harus diselesaikan dengan banyak cara atau banyak jawaban benar. Siswa juga 

harus dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan 

atau ide yang dimilikinya baik melalui pembicaraan lisan maupun dalam catatan 

atau tulisan. 

Mempelajari matematika bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam 

menghadapi kehidupan nyata dengan perubahan keadaan dan semakin 

berkembangnya dunia. Mempelajari matematika mempersiapkan siswa agar dapat 
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mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari 

matematika dapat diterapkan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan 

karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang kompleks dan fleksibel. 

Mempelajari matematika dapat menjadikan siswa memiliki padangan yang luas. 

Siswa dapat berpikir secara logis dan kritis. Melalui matematika siswa dapat 

memahami dan menyampaikan informasi misalnya melalui model-model 

persamaan dalam matematika. Matematika juga selalu mencari kebenaran dan 

meralat kebenaran yang sementara diterima jika nantinya ditemukan penemuan 

baru yang dapat mematahkan penemuan sebelumnya. 

 

2.2 Koneksi Matematis 

Permendikbud (2013) menjabarkan standar proses sebagai suatu kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

Standar Lulusan. Menurut NCTM (2000) terdapat lima standar proses dalam 

pembelajaran. Kelima standar proses tersebut dikenal sebagai Daya Matematis 

(Mathematical Power) yaitu: pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, 

koneksi, dan representasi. Standar proses tersebut harus dipandang sebagai  suatu 

gabungan dari standar isi dalam kurikulum matematika. Kelima standar proses 

mengarahkan metode atau proses dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan 

hal tersebut, maka koneksi merupakan salah satu standar proses pembelajaran atau 

dapat dikatakan bahwa koneksi adalah hal penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Koneksi berasal dari kata bahasa inggris connection yang berarti hubungan. 

Koneksi secara umum berarti suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi dalam 
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kaitannya dengan matematika yang disebut dengan koneksi matematis dapat 

diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep dalam matematika. 

Keterkaitan tersebut berhubungan dengan keterkaitan antar konsep dalam 

matematika, keterkaitan antara matematika dengan mata pelajaran yang lain, 

maupun keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Apabila 

siswa dapat menghubungkan konsep-konsep matematis, maka pemahaman 

mereka akan lebih mendalam dan dapat bertahan lama. 

National Council of Teacher Mathematic (2000) menyatakan bahwa 

matematika bukan kumpulan dari topik dan kemampuan yang terpisah-pisah, 

walaupun kenyataannya matematika sering dipartisi dan diajarkan dalam beberapa 

cabang. Mempelajari matematika sangatlah penting, terutama dalam belajar 

tentang koneksi diantara topik-topik dalam matematika. Setiap konsep, prinsip, 

dan keterampilan dalam matematika dapat dikoneksikan dengan konsep, prinsip, 

dan keterampilan lainnya. Koneksi yang terdapat dalam konsep-konsep 

matematika memungkinkan siswa untuk melakukan penalaran secara matematis. 

Melalui kegiatan tersebut, kemampuan koneksi matematis siswa akan semakin 

berkembang. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru tidak perlu membantu 

siswa untuk menemukan keterkaitan antar konsep-konsep dalam matematika, 

tetapi siswa perlu menyadari sendiri adanya keterkaitan tersebut. Konsep dalam 

matematika sangat berkaitan, sehingga melalui koneksi matematis pembelajaran 

matematika akan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. 

NCTM (2000) mengatakan bahwa “ketika para siswa dapat menghubungkan 

gagasan-gagasan atau ide matematis, maka pemahaman mereka akan lebih 

mendalam dan bertahan lama”. Pemahaman matematika yang dimiliki siswa akan 
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lebih mendalam jika siswa dapat mengaitkan antar konsep dalam matematika 

yang telah diketahui siswa, dengan konsep baru yang akan dipelajari oleh siswa. 

Seseorang akan lebih mudah dalam mempelajari sesuatu ketika pembelajaran 

tersebut telah didasari dengan apa yang sudah diketahui oleh orang tersebut. Oleh 

karena itu, untuk mempelajari materi baru dalam matematika, diperlukan 

pengalaman belajar sebelumnya yang akan mempengaruhi terjadinya proses 

pembelajaran pada materi selanjutnya. 

Adanya keterkaitan antara materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa dengan 

kehidupan sehari-hari juga akan menambah pemahaman siswa dalam belajar 

matematika. Salah satu kegiatan yang dapat mendukung siswa dalam 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa adalah pada saat siswa 

mencari hubungan keterkaitan antar topik dalam matematika, dan mencari 

keterkaitan antara topik diluar matematika dengan matematika. Topik diluar 

matematika yang diambil adalah mengenai hubungan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Topik tersebut dipilih karena pembelajaran akan lebih 

bermakna jika siswa dapat melihat masalah yang nyata/konkrit dalam 

pembelajaran. 

Konsep-konsep dalam matematika tersusun secara sistematis dan terstruktur 

mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling 

kompleks. Mempelajari matematika pasti terdapat topik atau konsep prasyarat 

sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Kemampuan siswa 

dalam mengaitkan antar topik dalam matematika dan dalam mengaitkan antara 

dunia nyata dengan matematika sangatlah penting. Keterkaitan itu dapat 

membantu siswa memahami topik-topik yang ada dalam matematika. Sehingga 
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siswa dapat menuangkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam 

model matematika. Siswa juga dapat mengetahui kegunaan dari matematika. Oleh 

karena itu, efek yang ditimbulkan dari koneksi matematis tersebut adalah siswa 

dapat mengaitkan antar ide atau gagasan dalam matematika, siswa dapat 

mengetahui kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk terus mempelajari matematika. 

Kesadaran perlunya memiliki kemampuan koneksi matematis dalam 

mempelajari matematika sangatlah penting. Rohendi dan Dulpaja (2013) 

mengatakan bahwa “Mathematical connection is the most important part which 

needed to be emphasized in every level of education”. Topik-topik dalam 

matematika sangat berkaitan satu sama lain, tidak ada topik matematika yang 

berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan topik yang lainnya. Koneksi antar 

topik dalam matematika dapat dipahami oleh siswa apabila siswa mengalami 

proses pembelajaran yang melatih kemampuan koneksi matematis mereka. Salah 

satunya adalah melalui pembelajaran koneksi matematis dalam menyelesaikan 

soal cerita. Siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

kehidupan nyata yang mereka temukan sehari-hari dan kemudian disajikan dalam 

bentuk matematika. 

 

2.3 Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep 

matematika dengan konsep matematika yang lain, mengaitkan mata pelajaran 

matematika dengan mata pelajaran yang lain, serta mengaitkan matematika 

dengan kehiupan sehari-hari. Dewi (2013) mengatakan “kemampuan koneksi 
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matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar 

konsep matematika itu sendiri (dalam matematika) maupun mengaitkan konsep 

matematika dengan bidang lainnya (luar matematika), yang meliputi: koneksi 

antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan 

kehidupan sehari-hari”. Sedangkan Anandita (2015) mengatakan “kemampuan 

koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu 

representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik matematika, dan 

kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau 

dalam kehidupan sehari-hari”. 

Tujuan koneksi matematika diberikan kepada siswa adalah agar siswa dapat: 

(1) mengenali konsep matematika yang memiliki kesamaan atau keterkaitan 

dengan konsep matematika yang lain; (2) mengingat hubungan langkah-langkah 

suatu konsep matematika dengan langkah-langkah suatu konsep matematika yang 

berkaitan; (3) menggunakan dan menilai koneksi beberapa materi matematika; (4) 

menggunakan dan menilai koneksi antara matematika dengan mata pelajaran yang 

lain; (5) menggunakan dan manila antara matematika dengan kehidupan sehari-

hari. Berdasarkan tujuan dari koneksi matematika tersebut, maka NCTM 

mengindikasikan bahwa koneksi matematika dibagi ke dalam tiga aspek 

kelompok koneksi yang akan menjadi indikator kemampuan koneksi matematika 

siswa, yaitu: aspek koneksi antar topik matematika (K1), aspek koneksi dengan 

ilmu lain (K2), aspek koneksi dengan dunia nyata siswa/koneksi dengan 

kehidupan sehari-hari (K3). 

Kemampuan koneksi sangat penting untuk dimiliki, dikuasai, dan 

dikembangkan oleh siswa. Siswa yang memiliki kemampuan koneksi dengan 
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baik, dapat mengaitkan/menghubungkan antara materi matematika yang satu 

dengan materi matematika yang lainnya. Selain dapat mengaitkan antar konsep 

matematika, siswa juga dapat memahami konsep matematika yang sedang mereka 

pelajari, karena mereka telah menguasai materi sebelumnya yang menjadi 

prasyarat materi yang sedang dipelajari. Selain itu, jika siswa dapat dan mampu 

mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan materi sebelumnya atau dengan 

mata pelajaran lainnya, maka pembelajaran matematika mereka menjadi lebih 

bermakna. Tanjung (2015) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek kemampuan 

koneksi matematika, yaitu menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk model matematika dengan harapan siswa mampu mengkoneksikan antara 

masalah pada kehidupan sehari-hari dan matematika, menuliskan konsep 

matematika yang mendasari jawaban guna memahami keterkaitan antar konsep 

matematika yang akan digunakan, dan menuliskan hubungan antar obyek dan 

konsep matematika dengan harapan siswa mampu menuliskan hubungan antar 

konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal. 

 

2.4 Kreativitas 

Salah satu kemampuan kognitif siswa yaitu kreativitas. Nurlaela & Ismayati 

(2015) mengatakan bahwa terdapat studi internasional mengenai kemampuan 

kognitif siswa yaitu TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) yang 

dilakukan oleh IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) menemukan bahwa pada tahun 2007 dan 2011, lebih dari 95% 

peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah pada bidang 
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matematika, sementara di Taiwan hampir 50% peserta didiknya mampu mencapai 

level tingg dan advance. 

Kreativitas berasal dari bahasa inggris “create” yang berarti menciptakan. 

Kemudian kata tersebut diadopsi kedalam bahasa Indonesia yaitu kreatif yang 

berarti kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Johnson 

(2014) mengatakan bahwa “berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran 

yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, 

mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang 

menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Sedangkan 

Nurlaela & Ismayati (2015) mengatakan bahwa “berikir kreatif adalah suatu 

kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan 

yang baru secara fasih dan fleksibel”. 

Setiap masalah merupakan tantangan yang dianggap sulit untuk dipecahkan. 

Jawaban dari permasalahan tersebut pasti ada solusinya, caranya yaitu dengan 

mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Proses pencarian jawaban dari suatu 

permasalahan tersebut disebut dengan proses berpikir kreatif. Kreativitas akan 

menghasilkan ide-ide baru dalam mengatasi berbagai masalah. 

Kreativitas merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki 

oleh siswa selain kemampuan koneksi matematis. Pentingnya kreativitas 

dikarenakan pada saat ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 

kreativitas yang sangat tinggi. Namun perhatian terhadap kreativitas masih sangat 

kurang khususnya dalam pendidikan formal. Pada proses pembelajaran, masih 

terdapat kecenderungan untuk mengekang kebebasan siswa. Siswa hanya berperan 
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sebagai pelaksana terhadap apa yang diperintahkan oleh guru. Guru lah yang 

mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak mendapat kebebasan 

untuk mengapresiasikan dirinya. Padahal kreativitas pada peserta didik dapat 

berkembang jika tidak ada pengekangan. Siswa diberikan kebebasan untuk 

berpikir maupun bertindak. 

Juliantine (2009) mengatakan bahwa pengembangan kreativitas siswa dapat 

diukur melalui ciri kognitif dan ciri afektif. Ciri kognitif dari kreativitas meliputi: 

keterampilan berpikir lancar (kelancaran), keterampilan berpikir luwes (fleksibel), 

keterampilan berpikir orisinil (orisinalitas), keterampilan memperinci (elaborasi) 

dan keterampilan menilai (evaluasi). Sedangkan ciri afektif dari kreativitas 

meliputi: rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, 

sifat berani mengambil resiko, dan sifat menghargai.  

Kemampuan kreativitas yang akan di teliti dalam penelitian ini mencakup tiga 

aspek yaitu kelancaran, keluwesan (fleksibel), dan keterincian. Kemampuan 

kelancaran siswa dalam penelitian ini yaitu kesanggupan siswa dalam 

membangun banyak ide dan memberikan banyak jawaban dalam menjawab soal. 

Kemampuan keluwesan (fleksibel) dalam penelitian ini yaitu kesanggupan siswa 

dalam menghasilkan jawaban akhir yang bervariasi sehingga dapat menyajikan 

suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda dalam menjawab soal. Sedangkan 

keterincian dalam penelitian ini yaitu siswa dapat menyajikan masalah dengan 

rinci dan jelas dalam menjawab soal.  

 

2.5 Soal Cerita 
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Soal cerita merupakan soal yang berbentuk cerita tentang sesuatu hal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Subaidah (2010) mengatakan bahwa 

“soal cerita adalah soal-soal yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat bentuk cerita 

yang perlu diterjemahkan menjadi kalimat”. Soal cerita biasanya digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran pemecahan masalah 

matematika. Soal cerita biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat 

sehari-hari. 

Soal cerita merupakan soal yang dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Soal cerita yang berbentuk tulisan berupa kalimat yang menggambarkan 

kegiatan dalam kehidupan nyata. Sedangkan penyajian soal cerita dalam bentuk 

lisan adalah soal cerita yang diajarkan diambil dari hal yang ditanyakan, tetapi 

siswa harus dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah untuk 

mendapatkan jawaban dari soal cerita tersebut. 

Soal cerita dapat digunakan untuk mengatahui kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. Soal cerita merupakan soal hitungan yang 

disajikan menggunakan kata-kata dan berkaitan dengan kenyataan yang ada 

dikehidupan sehari-hari. Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha 

menciptakan suatu cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai 

dengan pengalaman sehari-hari.  

Siswa biasanya akan lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah atau soal 

yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemberian soal cerita kepada siswa 

diharapkan dapat menafsirkan kata-kata dalam soal, melakukan kalkulasi dan 

menggunakan langkah-langkah yang telah dipelajari. soal cerita melatih siswa 
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untuk berpikir secara analisis, melatih menggunakan tanda operasi hitung, serta 

rumus-rumus yang telah dipelajari. Selain itu, soal cerita juga memberikan latihan 

kepada siswa dalam menerjemahkan cerita-cerita tentang kehidupan nyata ke 

dalam bahasa matematika. 

Menyelesaikan soal cerita matematika, siswa harus menguasai hal-hal yang 

dipelajari sebelumnya terlebih dahulu, misalnya materi sistem persamaan linear 

dua variabel (SPLDV) yang berkaitan dengan materi barisan. Siswa juga harus 

menguasai materi prasyarat serta memahami langkah-langkah penyelesaian 

masalah. Subaidah (2010) mengatakan bahwa “menyelesaikan soal cerita dengan 

benar diperlukan beberapa kemampuan awal, yaitu: (1) kemampuan membaca 

soal; (2) kemampuan menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dalam soal; (3) kemampuan membuat model matematika; (4) kemampuan 

melakukan perhitungan; dan (5) kemampuan menulis jawaban akhir dengan tepat. 

Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

Soal cerita merupakan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah. Mutingah (2011) 

mengatakan bahwa “langkah-langkah dalam penyelesaian soal cerita adalah 

sebagai berikut: membaca soal cerita dan memikirkan hubungan antara bilangan-

bilangan yang ada dalam soal cerita tersebut, menuliskan kalimat matematika 

yang menyetakan hubungan dalam operasi bilangan, menyelesaikan kalimat 

matematika, menggunakan penyelesaian untuk menjawab pertanyaan dalam soal”. 

Siswa harus memahami langkah-langkah tersebut agar dapat memilih proses 

penyelesaian masalah dengan tepat. 
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Kemampuan siswa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita tidak 

hanya kemampuan skill (keterampilan) saja melainkan dibutuhkan kemampuan 

yang lain. Pemberian soal cerita di sekolah menengah dimaksudkan untuk 

memperkenalkan kepada siswa tentang kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut berguna untuk melatih kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah. Selain itu, dengan adanya pemberian soal cerita diharapkan 

dapat memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa matematika penting dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 


