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A. PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah membuat peserta didik 

berpikir logis, kritis, analitis, sistematis dan kreatif serta kemampuan saling 

bekerja sama sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk memperoleh, 

memanfaatkan informasi, dan mengelolanya agar dapat menyelesaikan suatu 

permasalahn matematika (Widiastuti, Ilma, & Putri, 2018). NCTM (dalam 

Karlimah, W.S, Pranata, & Lidinillah, 2010) mengemukakan bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah memiliki lima standar proses dalam pelaksanaannya yaitu 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan koneksi, kemampuan komunikasi, 

kemampuan representasi dan penalaran. Hal yang harus dilakukan dalam suatu 

proses pembelajaran matematika adalah mengungkapkan ide dan 

merepresentasikan gagasan atau ide matematis. Oleh karena itu di sekolah 

representasi matematis yang dimiliki siswa sangat penting sehingga harus 

diterapkan serta ditekankan dalam proses pembelajaran matematika (Tyas, Sujadi, 

& Riyadi, 2016).  

Representasi adalah gambaran atau ungkapan dari suatu ide-ide matematis 

sebagai bentuk pemahaman siswa berupa pemikiran bebas dalam menemukan 

solusi dan menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Selain itu ungkapan 

dari ide matematis untuk menentukan suatu solusi dapat dipresentasikan melalui 

kata-kata (verbal), tabel, gambar, benda kongkrit atau simbol matematika (Nurdin, 

2013). Menurut Steffe, dkk (dalam Sabirin, 2014) representasi matematika terbagi 

menjadi verbal, benda konkrit, gambar, tabel dan model-model manipulatif. 

Representasi verbal sangat diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan 

matematika karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika haruslah 

memahami kata-kata guna mengetahui maksud dari permasalahan matematika dan 

akhirnya dapat mencari solusi dari permsalahan tersebut. 

Pembelajaran matematika siswa tidak hanya memerlukan kemampuan 

berhitung tetapi kemampuan verbal juga sangat diperlukan oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika. Irawan & Kencanawaty (2016) menyatakan bahwa 

kemampuan verbal merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan 
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informasi yang diperoleh dan kemampuan menjelaskan pemikiran yang ia miliki 

kepada orang lain serta dapat membuat hipotesis. Penelitian ini mendeskripsikan 

kemampuan verbal adalah kemampuan dalam memahami ide-ide atau gagasan 

dalam bentuk kata serta dapat menjelaskan tentang pemikirannya dengan 

mengaitkan ide-ide atau gagasan yang diperoleh. Jika kemampuan verbal 

seseorang tinggi maka seseorang dapat mengerti ide-ide dengan mudah dan dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan cepat. 

Menurut NCTM (2000) penerjemahan ide atau masalah ke bentuk baru 

dilibatkan dalam suatu proses representasi, proses tersebut diantaranya mengubah 

kata-kata kebentuk simbol. Selain itu dalam proses representasi permasalahan 

verbal dapat dianalisis agar makna yang ada terlihat lebih jelas. Menurut Saregar, 

Sunarno, & Cari (2013) dalam penelitiannya siswa  yang memiliki kecakapan 

dalam mensyaratkan keakraban bahasa tertulis untuk menyimak permasalahan, 

menelaah isi dari suatu pernyataan, berani mengungkapkan gagasan, pendapat, ide 

dan pemikiran sehingga dapat membuat kesimpulan yang tepat diduga merupakan 

siswa dengan kemampuan verbal yang baik. 

Penyelesaian permasalahan matematika memerlukan kemampuan verbal 

yang merupakan salah satu kemampuan dasar dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Siswa diharapkan mendapat hasil belajar dan kemampuan yang baik 

dengan cara memiliki kemampuan verbal yang baik pula (Ihsan & Wahyuddin, 

2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat suatu hubungan antara 

kemampuan verbal dengan penyelesaian soal cerita untuk mendapatkan 

kemampuan serta hasil belajar yang baik (Wahyuddin, 2016) sedangkan fokus 

pada penelitian ini adalah menganalisis kemampuan verbal dalam menyelesaikan 

permasalahan soal cerita pada materi program linier yang relevan dengan 

penelitian milik Wahyuddin (2016). 

Soal cerita merupakan bentuk soal yang kompleks dengan cara menuntut 

siswa menguasai kemampuan dalam menyelesaikan soal yang mengandung aspek 

membaca, menalar soal, menganalisis soal dan kemudian menyelesaikan atau 

mencari solusi dari soal tersebut (Ihsan & Wahyuddin, 2016). Selain mengandung 
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banyak aspek soal cerita juga merupakan bentuk soal yang memuat pengalaman 

kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan suatu permasalahan real yang 

sesuai dengan permasalahan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa 

(Khasanah & Sutama, 2015). Soal cerita merupakan salah satu bentuk soal 

matematika yang tingkatannya lebih sulit dari pada bentuk soal matematika 

lainnya yang langsung menampilkan model matmatika. Pada soal cerita 

diharapkap siswa dapat memahami bagian-bagian penting yang terdapat pada soal 

kemudian dapat mengubahnya kebentuk matematika sehingga siswa dapat 

mencari solusi dan memecahkan permasalahan soal cerita tersebut. Soal cerita 

dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk soal yang kompleks yang 

mengandung permasalahan kehidupan sehari-hari dimana soal tersebut menuntut 

siswa berpikir deduktif. 

Salah satu materi yang diajarkan di jenjang SMA adalah program linier 

(Kemendikbud, 2013). Salah satu alat dari riset operasi yang  berguna untuk 

menentukan besarnya variabel-variabel menjadi nilai fungsi sehingga dapat 

mencari nilai minimum atau optimum dengan memperhatikan batasan-batasan 

yang ada adalah pengertian dari program linier (Munadziroh, 2008). Pembelajaran 

program linier sangatlah berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari karena 

materi ini sering diterapkan dalah kehidupan. Salah satu contoh penerapan 

program linier dalam kehidupan adalah memaksimumkan atau meminimumkan 

biaya guna membantu memcahkan permasalahan ekonomi, industri, sosial ataupun 

militer. Selain itu hal yang lebih umum dalam penerapan dikehidupan sehari-hari 

adalah program linier dapat digunakan dalam hal perdagangan untuk 

memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan kerugian.  

Hampir semua permasalahan program linier yang dijumpai oleh siswa di 

sekolah biasanya berbentuk soal cerita. Trizulfianto, Anggreini, & Waluyo (2017) 

menyatakan soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang tergolong sulit. 

Kesulitan salah satunya ada pada materi program linier, yaitu siswa kesuliatan 

dalam memahami suatu istilah matematika dan kesulitan mengubah suatu 

permasalahan tertulis menjadi bentuk matematika, mengalami kesulitan preseptual 
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(kesulitan dalam mengenali dan mengerti simbol serta mengurutkan angka), dan 

kesulitan dalam menyalin angka dengan benar.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas perlu diteliti lebih lanjut untuk 

menganalisis kemampuan verbal yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan suatu 

soal cerita materi program linier. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan 

kemampuan verbal yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

soal cerita program linier. Selain itu peneltian ini bermanfaat: 1) bagi guru, 

penelitian ini akan membantu guru dalam memahami dan mengetahui kemampuan 

verbal yang dimiliki siswanya; 2) bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat 

dapat menjadi pengalaman serta menambah wawasan bagi peneliti serta 

bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir. 

 


