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ABSTRAK 

 

Nurnandia, Alivatul. 2015. Korelasi Keterampilan Operasi Hitung Dengan 

Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Bilangan 

Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III DI MI Mamba’ul Huda 
Ngabar PonorogoTahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Esti Yuli 

Widayanti, M. Pd. p 

Kata kunci: keterampilan operasi hitung, kemampuan menyelesaikan soal 

cerita 

Keterampilan operasi hitung merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika, karena keterampilan operasi 

hitung sering dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah matematika. Di 

samping itu, soal cerita matematika merupakan soal yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari yang merupakan hasil pengalaman-pengalaman yang 

dialami siswa yang berkaitan dengan konsep matematika termasuk operasi 

hitung. Untuk itu keterampilan operasi hitung siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika sangat dibutuhkan siswa untuk menghadapi masalah 

matematika sehingga siswa juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

nyata.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana 

keterampilan operasi hitung siswa  kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar 
Ponorogo, (2) Untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar 
Ponorogo, (3) Untuk mengetahui adakah korelasi yang positif dan signifikan 

antara keterampilan operasi hitung siswa dengan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi bilangan pada mata pelajaran matematika 

kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan tes 

dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan rumus “product 
moment”. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) keterampilan 

operasi hitung siswa kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo termasuk 
dalam kategori baik dengan prosentase 70%, (2) kemampuan menyelesaikan 

soal cerita siswa kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dalam kategori 
baik dengan prosentase 63,33%, (3) adanya korelasi dibuktikan dengan nilai r 

hitung > dari r tabel yaitu 0,411 > 0,361. Sedangkan nilai korelasi positif 
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ditunjukkan dengan r hitung yang bernilai positif yaitu +0,411. Serta adanya 

signifikansi dibuktikan dengan uji-t, dan didapatkan hasil t hitung > t table 

yaitu 2,39 > 2,05 pada tingkat signifikansi 0,013 (ρ ≤ α), maka Ho ditolak dan 
Ha diterima, sehingga ada signifikansi hasil korelasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara keterampilan 

operasi hitung siswa dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita materi bilangan pada mata pelajaran matematika kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2014/2015.   
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   BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan 

dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat 

dalam kehidupan masyarakat.
1
  

Dalam sistem pendidikan nasional (UU RI No. 2 Tahun 1989) 

dikemukakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, 

yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2
  

Salah satu mata pelajaran yang dapat berfungsi di masyarakat 

adalah matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting 

                                                           
1
 Oemar Malik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 79. 

2
 Ibid, 82. 
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dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia.
3
 Dengan 

matematika, orang bisa menguasai dan mendayagunakan alam semesta 

bagi kehidupan di dunia.
4
 

Pada dasarnya matematika merupakan mata pelajaran yang 

berfungsi melatih siswa untuk terampil menggunakan pengetahuan yang 

telah dipelajari sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari–hari.
5
 

Menurut Paling yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman 

menyatakan bahwa, ide manusia tentang matematika berbeda–beda 

tergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing–masing. Ada 

yang mengatakan bahwa matematika hanya perhitungan yang mencakup 

tambah, kurang, kali, dan bagi, tetapi ada pula yang melibatkan topik–

topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. Banyak pula yang 

beranggapan bahwa matematika mencakup segala sesuatu yang 

berkaitan dengan berpikir logis.
6
 

Selanjutnya, Paling mengemukakan bahwa matematika adalah 

suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi 

manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 

                                                           
3
 Darsono et, al., Kajian dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar , (Surabaya: 

UWKS Press, 2012), 82. 
4
 Suharsono, Melejitkan IQ, IE, & IS, (Depok: Inisiasi Press, 2004), 92. 

5
 Nahrowi Adjie dan Maulana, Pemecahan Masalah Matematika , (Bandung: UPI 

Press, 2006), 65. 
6
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 252. 
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pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan 

tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan dalam 

diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan–

hubungan.
7
  

Akan tetapi, terkadang banyak juga orang yang memandang 

matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian, 

semua orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari–hari.
8
 

Menurut Cockroft yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman 

mengemukakan bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena 

(1) selalu digunakan dalam segala segi kehidupan (2) semua bidang 

studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai (3) merupakan 

sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas (4) dapat digunakan 

untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara (5) meningkatkan 

kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan (6) 

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang.
9
  

Seperti halnya bahasa, membaca, dan menulis, kesulitan belajar 

matematika harus diatasi sedini mungkin. Kalau tidak, siswa akan 

                                                           
7
 Ibid, 252. 

8
 Ibid, 251. 

9
 Ibid, 253. 
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menghadapi banyak masalah karena hampir semua bidang studi 

memerlukan matematika yang sesuai.
10

  

Pengetahuan sebagaimana yang dipelajari di sekolah harus 

diletakkan dalam konstruksi kehidupan manusia, dan dapat dipelajari 

siswa dalam berbagai aktivitas perbuatannya. Oleh karenanya 

pembelajaran harus memungkinkan siswa belajar keterampilan 

memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah dengan memberinya 

tantangan untuk mengembangkan keterampilan tersebut.
11

   

Dengan dibekali mata pelajaran matematika maka, peserta didik 

juga dapat mengembangkan kemampuan berfikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja samanya. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan   

kompetitif. 
12

 

Dalam Dasar hukum Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 

2006, menyebutkan bahwa, dalam setiap kesempatan pembelajaran 

                                                           
10

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar , (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 251. 
11

 Asep Herry Hernawan et, al., Belajar dan Pembelajaran SD, (Bandung: UPI Press, 

2007), 54. 
12

 Darsono et, al., Kajian dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar, (Surabaya: 

UWKS Press, 2012), 82. 
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matematika hendaknya dimulai dengan penggunaan masalah yang 

sesuai dengan situasi. Situasi tersebut hendaknya dibiasakan dengan 

mengajukan masalah nyata, yaitu pembelajaran yang mengaitkan 

masalah dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu pembelajaran yang 

memenuhi tuntutan tersebut adalah dengan pembelajaran soal cerita
13

.  

Menurut Abidia yang dikutip oleh Marsudi Raharjo dkk 

menyatakan bahwa, soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk 

cerita pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah 

kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang 

diungkapkan akan mempengaruhi panjang pendeknya cerita tersebut. 

Makin besar bobot masalah yang diungkapkan, memungkinkan semakin 

panjang cerita yang disajikan. 

Sementara itu, menurut Haji yang dikutip oleh Marsudi Raharjo 

dkk juga menyatakan bahwa, soal yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam bidang matematika dapat 

berbentuk cerita dan soal bukan cerita/soal hitungan. 

Dalam hal ini, soal cerita merupakan modifikasi dari soal-soal 

hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan 

siswa. Soal cerita yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah soal 

                                                           
13

 Marsudi Rahardjo dan Astuti Waluyati, Pembelajaran Soal Cerita Operasi Hitung 

Campuran Di SD, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPPPTK) Matematika, 2011), 1. 
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matematika yang berbentuk cerita yang terkait dengan berbagai pokok 

bahasan yang diajarkan pada mata pelajaran matematika di SD.
14

 

Dalam matematika terdapat beberapa macam masalah 

matematika. Ditinjau dari bentuk rumusan masalah dan teknik 

pengerjaannya, masalah matematika dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: 

(1) Masalah translasi yaitu masalah dalam kehidupan sehari–hari yang 

dituangkan dalam bentuk verbal (kata/kalimat) berkaitan dengan 

matematika, (2) Masalah proses yaitu masalah yang pengerjaannya 

diarahkan untuk menyusun langkah–langkah agar dirumuskan pola dan 

strategi khusus untuk pemecahan masalah, (3) Masalah teka – teki 

(menebak) yaitu masalah yang mengarah pada kegiatan matematika 

rekreasi dan membangkitkan kesenangan, (4) Masalah aplikasi 

merupakan masalah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai keterampilan 

dan prosedur matematika sehingga membuat siswa menyadari kegunaan 

matematika dalam kehidupan sehari hari.
15

  

                                                           
14

 Marsudi Raharjo, et, al., Modul Matematika SD Program Bermutu: Pembelajaran 

Soal Cerita Di SD, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPPPTK) Matematika, 2009), 2. 
15

 Endang Setyo Winarni dan Sri Harmini, Matematika Untuk PGSD, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 117 – 118.  
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Dalam hal ini, kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal 

cerita menggunakan keterampilan operasi hitung tersebut melibatkan 2 

masalah matematika, yaitu masalah translasi dan masalah aplikasi.  

Dan untuk dapat menyelesaikan soal cerita, siswa kelas III MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo harus menguasai hal-hal yang 

dipelajari sebelumnya, misalnya pemahaman tentang satuan ukuran 

luas, satuan ukuran panjang dan lebar, satuan berat, satuan isi, nilai 

tukar mata uang, satuan waktu, dan sebagainya. Di samping itu, siswa 

juga harus menguasai materi prasyarat, seperti operasi hitung, rumus, 

teorema, dan aturan/hukum yang berlaku dalam matematika. 

Pemahaman terhadap hal-hal tersebut akan membantu siswa memahami 

maksud yang terkandung dalam soal-soal cerita tersebut.
16

 

Akan tetapi untuk menjadi cermat, teliti dan cepat 

menyelesaikan soal–soal matematika, seorang anak harus dilatih secara 

kontinu. Karena dalam proses mengerjakan soal – soal matematika, 

seorang anak akan menjadi terbiasa dengan menghadapi kesulitan 

secara langsung dan dalam proses itu mereka akan menemukan metode–

metodenya sendiri, yang mungkin sangat murni.  

                                                           
16

 Marsudi Raharjo, et, al., Modul Matematika SD : Pembelajaran Soal Cerita Di SD, 

(Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PPPPTK) Matematika, 2009), 2. 
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Dan yang sangat penting dalam pelajaran matematika adalah 

melibatkan secara intensif kemampuan intelektual, fikiran, dan 

keterlibatan diri peserta didik secara aktif dalam dunia matematika itu 

sendiri. 
17

 

Berdasarkan data sementara dari hasil yang didapat dengan 

mengerjakan soal yang berhubungan dengan operasi hitung salah 

satunya operasi penjumlahan dan perkalian, siswa kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo mendapatkan nilai di atas rata–rata.
18

 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keterampilan operasi 

hitung siswa kelas III di MI Mamba’ul Huda, Ngabar, Ponorogo yang 

mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Korelasi Keterampilan Operasi Hitung Dengan Kemampuan 

Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Bilangan Pada Mata 

Pelajaran Matematika Kelas III Di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015“. 

 

 

 

                                                           
17

 Suharsono, Melejitkan IQ, IE, & IS, (Depok: Inisiasi Press, 2004), 98 
18

 Data nilai-nilai soal harian kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015 pada tanggal 11 Oktober 2014.  
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B. Batasan Masalah  

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindak 

lanjuti dalam penelitian ini. Namun agar tidak terjadi kerancuan dalam 

penelitian dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan lain-lain, 

maka perlu adanya batasan masalah.  

Dengan demikian, penulis membatasi masalah yaitu: 

1. Keterampilan operasi hitung siswa (penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian). 

2. Kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan 

memberikan batasan mengenai rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan operasi hitung siswa pada materi bilangan  

mata pelajaran matematika kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita  

pada materi bilangan mata pelajaran matematika kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2014/2015? 
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3. Adakah korelasi yang positif dan signifikan antara keterampilan 

operasi hitung siswa dengan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi bilangan pada mata pelajaran 

matematika kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka 

penulis perlu merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keterampilan operasi hitung siswa pada mata 

pelajaran matematika kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada mata pelajaran matematika kelas III di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui korelasi yang positif dan signifikan antara 

keterampilan operasi hitung siswa dengan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal cerita Bab Bilangan pada mata pelajaran 
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matematika kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, antara lain 

ialah : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan 

sumbangan ilmiah serta menambah khazanah ilmu pengetahuan 

mengenai keterampilah operasi hitung siswa terhadap kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada mata pelajaran 

matematika di kelas III. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangan 

pemikiran dan masukan bagi sekolah tentang keterampilan 

operasi hitung siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika.  
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b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu guru 

dalam memberikan informasi tentang keterampilan operasi 

hitung siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika.  

c. Bagi peneliti  

Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan 

serta pengalaman peneliti dalam melihat suatu  permasalahan 

dengan baik. 

d. Bagi perpustakaan STAIN Ponorogo 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan 

bacaan dan ilmu pengetahuan maupun sumber belajar bagi 

mahasiswa.  

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri 

dari lima bab yang berisi: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  
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Bab kedua berisi kajian pustaka yang meliputi landasan teori, 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan 

hipotesis.  

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, dan responden, instrument pengumpulan 

data (IPD), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan 

hipotesis), pembahasan, dan interpretasi.  

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Yang dimaksudkan untuk pembaca agar mudah dalam melihat inti dari 

hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Hakikat Matematika Dan Pembelajaran Matematika Di SD/MI 

a. Hakikat Matematika 

1) Pengertian Matematika  

Kata “matematika” berasal dari kata máthema dalam 

bahasa Yunani yang diartikan sebagai “ sains, ilmu 

pengetahuan, atau belajar “, juga mathematikós yang 

diartikan sebagai “ suka belajar ilmu matematika.19
 Orang 

Belanda, menyebut matematika dengan wiskunde, yang 

artinya ilmu pasti. Sedangkan orang Arab, menyebut 

matematika dengan dengan ilmu al hisab, artinya ilmu 

berhitung. 
20

 

Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia 

rasio (penalaran), bukan menekankan dari hasil eksperimen 

atau hasil observasi matematika yang terbentuk karena 

                                                           
19

 Tim Lapis PGMI STAIN Ponorogo, Hakikat Matematika , 1-5. 
20

 Abdusysyakir, Ketika Kyai Mengajar Matematika , (Malang: UIN – Malang Press, 

2007), 5. 
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pikiran–pikiran manusia yang berhubungan dengan idea, 

proses, dan penalaran.  

Konsep matematika didapat karena proses berpikir, 

karena itu logika adalah dasar terbentuknya matematika.
21

  

Pengertian matematika tidak didefinisikan secara 

mudah dan tepat mengingat ada banyak fungsi dan peranan 

matematika terhadap bidang studi yang lain. Kalau ada 

definisi tentang matematika maka itu bersifat tentatif, 

tergantung kepada orang mendefinisikannya. 

Beberapa orang mendefinisikan matematika 

berdasarkan struktur matematika, pola pikir matematika, 

pemanfaatannya bagi bidang lain, dan sebagainya. Atas 

dasar pertimbangan itu maka ada beberapa definisi tentang 

matematika yaitu:
22

 

a) Matematika adalah ilmu tentang bentuk (abstrak). 

b) Matematika adalah ilmu yang bersifat deduktif.
23

 

                                                           
21

 Erna Suwangsih dan Tiurlina, Model Pembelajaran Matematika , (Bandung: UPI 

Press, 2006), 3. 
22

 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran 

Matematika , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47. 
23

 Abdusysyakir, Ketika Kyai Mengajar Matematika , (Malang: UIN – Malang Press, 

2007), 6. 
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c) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang eksak 

dan terorganisasi secara sistematik. 

d) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan 

kalkulasinya. 

e) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis 

dan berhubungan dengan bilangan.  

f) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta–fakta 

kuantitatif, dan masalah tentang ruang dan bentuk. 

g) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur–

struktur yang logis. 
24

 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, 

matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak yang 

bersifat deduktif dan terorganisir secara sistematik yang 

membahas tentang bilangan dan kalkulasinya.  

2) Ciri – Ciri Matematika 

Pada dasarnya terdapat sifat–sifat yang mudah 

dikenali pada matematika. Ciri khas matematika yang tidak 

dimiliki pengetahuan lain adalah: 

a) Merupakan abstraksi dari dunia nyata 
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Abstraksi secara bahasa berarti proses 

pengabstrakan. Abstrak berarti tidak nyata, lawan dari 

kata riil. Abstraksi sendiri dapat diartikan sebagai upaya 

untuk menciptakan definisi dengan jalan memusatkan 

perhatian pada sifat umum dari berbagai objek dan 

mengabaikan sifat–sifat yang berlainan. 

 

 

Karena matematika merupakan abstraksi dari 

dunia nyata, maka objek matematika bersifat abstrak 

(fakta–fakta atau fenomena dari dunia nyata), tetapi 

dapat dipahami maknanya. 

b) Menggunakan bahasa simbol 

Bahasa yang digunakan dalam matematika adalah 

bahasa simbol.
25

 Simbol–simbol yang digunakan dalam 

matematika sangat padat arti dan bersifat internasional. 

Padat arti berarti simbol–simbol matematika ditulis 

dengan cara singkat tetapi mempunyai arti yang luas.
26
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Misalnya, untuk menyatakan bilangan “ dua “ digunakan 

simbol “ 2 “. Simbol untuk bilangan disebut angka. 

Simbol matematika sangat sederhana, singkat dan mudah 

dipahami.  

c) Menganut pola pikir deduktif atau penalaran deduktif. 

Penalaran deduktif adalah pola berfikir yang 

didasarkan pada kebenaran–kebenaran yang secara 

umum sudah terbukti benar. 
27

 

 

 

3) Kegunaan Matematika 

a) Matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. 

Banyak ilmu–ilmu yang penemuan dan 

pengembangannya bergantung dari matematika.  

Contoh:  

(1) Dengan matematika, Einstein membuat rumus yang 

dapat digunakan untuk menaksir jumlah energy yang 

dapat diperoleh dari ledakan atom.  
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(2) Dalam ilmu kependudukan, matematika digunakan 

untuk memprediksi jumlah penduduk, dll. 

(3) Banyak teori–teori dari Fisika dan Kimia (modern) 

yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep 

kalkulus.  

(4) Teori Ekonomi mengenai permintaan dan penawaran 

dikembangkan melalui konsep Fungsi Kalkulus 

tentang Diferensial dan Integral.    

(5) Dan lain sebagainya. 

b) Matematika digunakan manusia untuk memecahkan 

masalahnya dalam kehidupan sehari – hari. 

 

 

 

Contoh: 

(1) Mengadakan transaksi jual beli, maka manusia 

memerlukan perhitungan matematika yang berkaitan 

dengan bilangan dan operasi hitungnya.  

(2) Menghitung luas daerah.  
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(3) Menghitung jarak yang ditempuh dari satu tempat ke 

tempat yang lain.  

(4) Menghitung laju kecepatan kendaraan. 

(5) Dan lain sebagainya.
28

   

b. Hakikat Pembelajaran Matematika Di SD/MI 

1) Anak Usia SD dalam Pembelajaran Matematika di SD 

Anak usia SD/MI adalah anak yang berada pada usia 

sekitar 7 sampai 12 tahun. Menurut Piaget anak usia sekitar 

ini masih berpikir pada tahap operasi konkret artinya siswa 

siswa SD/MI belum berpikir formal. Ciri-ciri anak-anak 

pada tahap ini adalah dapat memahami operasi logis dengan 

bantuan benda-benda konkret.  

Dari usia perkembangan kognitif-pun, siswa SD 

masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap 

oleh panca indra. Dalam pembelajaran matematika yang 

abstrak, siswa memerukan alat bantu berupa media, yang 

dapat memperjelas apa yang disampaikan guru sehingga 

lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa.
29
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Sebagaimana kita ketahui, matematika adalah ilmu 

deduktif, formal, hierarki dan menggunakan bahasa simbol 

yang memiliki arti yang padat. Karena adanya perbedaan 

karakteristik antara matematika dan anak usia SD/MI,
30

 

maka penyajian atau pengungkapan butir–butir matematika 

yang akan disampaikan juga harus disesuaikan dengan 

perkiraan perkembangan intelektual siswa,
31

 yaitu dengan 

menghubungkan antara dunia anak yang belum dapat 

berpikir secara deduktif agar dapat mengerti matematika 

yang bersifat deduktif.
32

 

Dalam matematika, setiap konsep 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. Untuk itu diperlukan adanya pembelajaran 

melalui perbuatan dan pengertian, tidak sekedar hafalan atau 
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mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah diluakan 

siswa.
33

  

Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran matematika, selain bahwa tahap 

perkembangan berpikir siswa SD belum formal atau masih 

konkret adalah adanya keanekaragaman intelegensi siswa 

SD serta jumlah siswa SD yang cukup banyak dibandingkan 

guru yang mengajar matematika. 

Matematika yang dipelajari oleh siswa SD dapat 

digunakan oleh siswa SD untuk kepentingan hidupnya 

sehari-hari dalam kepentingan lingkungannya, untuk 

membentuk pola pikir yang logis, sistimatis, kritis dan 

cermat dan akhirnya dapat digunakan untuk mempelajari 

ilmu-ilmu yang lain. 

2) Meningkatkan Minat Belajar Matematika Pada Anak  

Minat belajar matematika merupakan salah satu 

faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran 

matematika. Minat yang timbul dari kebutuhan siswa 
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merupakan faktor penting bagi siswa dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya.  

Oleh karena itu minat belajar matematika siswa harus 

diperhatikan dengan cermat. Dengan adanya minat belajar 

matematika pada siswa dapat memudahkan membimbing 

dan mengarahkan siswa untuk belajar matematika.  

Apabila siswa menunjukkan minat belajar 

matematika yang rendah maka tugas guru dan orang tua 

untuk meningkatkan minat tersebut. Jika guru mengabaikan 

minat belajar matematika siswa maka akan mengakibatkan 

ketidak berhasilan dalam proses pembelajaran matematika.  

Anak yang mencapai prestasi belajar matematika, 

sebenarnya merupakan hasil kecerdasan dan minat terhadap 

matematika. Minat belajar matematika ini dapat timbul 

dengan sendirinya atau mungkin timbul disebabkan adanya 

pengaruh dari luar.  

Beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam 

menumbuhkan minat anak dalam belajar matematika, yaitu: 

a) Menyesuaikan bahan pelajaran yang diajarkan dengan 

dunia anak, misalnya dengan memanfaatkan lingkungan.  
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Contoh: mengajar kerucut dapat dikaitkan dengan 

model topi ulang tahun atau tempat es krim. 

b) Pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari yang 

mudah ke yang sukar atau dari yang konkret ke abstrak.
34

 

Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui 

tahapan konkret,semi konkret, dan selanjutnya abstrak.
35

  

Contoh:  Dari mudah ke yang sukar. 

Lingkaran yang diajarkan pada tahap awal 

kemudian dilanjutkan dengan jari–jari dan 

garis tengah, keliling lingkaran, luas lingkaran, 

dan penggunaan lingkaran pada bangun ruang. 

 Dari kogkret ke abstrak. 

Mengajar penjumlahan bilangan cacah, 

misalnya: 2 + 3 dimulai dengan memberikan 

model seperti 2 kelereng ditambah 3 kelereng 

kemudian digabung, sehingga menghasilkan 5 

kelereng. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 
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semi konkret dengan gambar 2 kelereng dan 3 

kelereng seperti berikut: 

               O O + OOO = OOOOO 

Berikutnya dilanjutkan dengan tahap abstrak 

dalam bentuk simbol: 

2 + 3 = 5 

 

c) Penggunaan alat peraga. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

(1) Langsung yaitu memperlihatkan bendanya sendiri. 

(2) Tidak langsung yaitu dengan menunjukkan tiruan. 

Misalnya model, gambar–gambar, foto – foto, dan 

sebagainya.  

d) Pembelajaran hendaknya membangkitkan aktivitas anak.  

Hendakya anak didik dilatih bekerja  sendiri atau 

turun aktif selama pembelajaran berlangsung, misalnya:  

(1) Mengadakan berbagai cobaan. 

(2) Memberikan tugas–tugas untuk memecahkan 

masalah. 
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(3) Mengajukan pertanyaan–pertanyaan dan 

membimbing ke arah diskusi.
36

  

2. Keterampilan Operasi Hitung 

a. Keterampilan 

Keterampilan (skill) adalah prosedur – prosedur atau 

operasi–operasi yang siswa atau matematisi diharapkan dapat 

menggunakannya dengan cepat dan akurat. 
37

 

Menurut Reber yang dikutip oleh Muhibbin Syah dan 

Anang, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola–pola 

tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan 

sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. 

Keterampilan bukan hanya meliputi gerakan motorik melainkan 

juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat kognitif.
38

  

Skill ditandai dengan sejumlah aturan atau perintah, atau 

ditandai oleh rangkaian prosedur yang terurut yang biasa disebut 

algoritma. Skill dipelajari melalui demonstrasi dan sejumlah drill 
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dan praktik, misalnya penggunaan lembar kerja, mengerjakan di 

papan, kerja kelompok, dan permainan. 
39

 

b. Operasi Hitung 

Melakukan aksi pada pasangan bilangan dapat 

dinamakan operasi.
40

 Sedangkan yang dinamakan operasi hitung 

adalah melakukan perhitungan dan perpaduan aplikasi
41

 pada 

pasangan bilangan.  

Operasi yang paling sederhana adalah operasi hitung 

dasar bilangan. Operasi hitung dasar bilangan meliputi:
42

 

1) Penjumlahan 

Penjumlahan adalah operasi dua atau lebih bilangan – 

bilangan yang mempergunakan tanda tambah (+), dengan 

cara mengkaitkan antara satu bilangan dengan bilangan yang 

lain.
43

  

Jika a dan b adalah bilangan – bilangan, maka jumlah 

dari kedua bilangan tersebut dilambangkan dengan “a+b” 
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yang dibaca “a tambah b” atau “jumlah dari a dan b”. Jumlah 

dari a dan b ini diperoleh dengan menentukan gabungan 

himpunan yang mempunyai sebanyak a anggota dengan 

himpunan yang mempunyai sebanyak b anggota.
44

 

2) Pengurangan  

Sementara anda kurang (-) adalah merupakan operasi 

kurang atau pengurangan,
45

 yaitu operasi pada bilangan yang 

merupakan kebalikan/lawan (invers) dari operasi 

penjumlahan. 

Pernyataan 19 – 7 = 12 sama artinya dengan 12 + 7 = 

19, atau dapat ditulis 19 – 7 = 12 ↔ 12 + 7 – 19.
46

  

 

3) Perkalian  

Operasi perkalian pada hakekatnya adalah operasi 

penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Untuk 

memahami konsep perkalian, tentunya konsep penjumlahan 

dan keterampilan menghitung harus dikuasai dengan baik. 
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Hal ini dikarenakan operasi perkalian secara umum 

membutuhkan landasan pengertian penjumlahan.
47

 

Lambang untuk menyatakan operasi perkalian antara 

dua bilangan atau lebih adalah dengan tanda silang (x). 
48

 

4) Pembagian  

Operasi pembagian adalah suatu proses pencarian 

tentang bilangan yang belum diketahui. Karena bentuk 

pembagian dapat dipandang sebagai suatu bentuk operasi 

perkalian dengan salah satu faktornya yang belum 

diketahui
49

 atau bisa dikatakan pembagian adalah operasi 

kebalikan (invers) dari operasi perkalian.
50

  

Dengan demikian, untuk pembagian 12 : 3 = 4 

apabila dinyatakan dalam bentuk perkalian akan menjadi 12 

= 4 x 3, sedangkan bentuk pembagian 12 : 4 = 3 menjadi 

bentuk perkalian menjadi 12 = 3 x 4. 
51

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

operasi hitung adalah kemampuan yang dimiliki siswa atau 

matematisi untuk melakukan prosedur–prosedur operasi hitung yang 
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meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian.  

3. Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita  

a. Kemampuan  

Kemampuan mempunyai arti kesanggupan, kecakapan, 

atau kekuatan. Setiap anak didik mempunyai kemampuan dasar 

yang di bawa sejak lahir dari generasi sebelumnya. Kemampuan 

dasar tersebut selanjutnya dikembangkan dengan adanya 

pengaruh dari lingkungan.  

Para ahli psikologi mengatakan bahwa setiap anak 

mempunyai kemampuan dasar yang berbeda antara satu dengan 

yang lain. 

Kemampuan dasar anak yang berbeda tersebut meliputi 

kemampuan mengingat, kemampuan berfikir, kemampuan 

memberi tanggapan, kemampuan berfantasi, kemampuan 

mengamati, kemampuan merasakan dan kemampuan 

memperhatikan. Karena adanya perbedaan kemampuan–

kemampuan di atas maka setiap anak mempunyai kemampuan 

belajar yang berbeda. 
52

 

b. Soal Cerita 
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1) Definisi soal cerita  

Dalam matematika, bentuk soal yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika dapat berupa soal cerita atau soal non cerita.
53

  

Soal cerita yang dimaksud berkaitan dengan kata – 

kata atau rangkaian kalimat yang mengandung konsep – 

konsep matematika
54

 dan juga erat kaitannya dengan 

masalah yang ada dalam kehidupan siswa sehari-hari, 

sehingga yang dimaksud dengan soal cerita matematika 

adalah soal matematika yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan 

kalimat matematika yang memuat bilangan, operasi hitung 

(+, –, × , :), dan relasi (=, <, >, ≤, ≥ ).55
 

Menurut Sweden, Sandra dan Japa yang dikutip oleh 

Endang dan Sri, soal cerita adalah soal yang diungkapkan 

dalam bentuk cerita yang diambil dari pengalaman–

pengalaman siswa yang berkaitan dengan konsep–konsep 
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matematika. Sedangkan menurut Muhsetyo soal matematika 

yang dinyatakan dengan serangkaian kalimat disebut dengan 

soal bentuk cerita. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, 

dapat dikatakan bahwa soal cerita matematika adalah soal 

matematika yang diungkapkan atau dinyatakan dengan kata–

kata atau kalimat–kalimat dalam bentuk cerita yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari–hari
56

 untuk dicari 

penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika yang 

memuat bilangan, operasi hitung (+, –, × , :), dan relasi (=, <, 

>, ≤, ≥ ). 

2) Tujuan Pembelajaran Soal Cerita di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran soal cerita di Sekolah Dasar 

sebagai berikut. 

a) Melatih siswa berfikir deduktif. 

b) Membiasakan siswa untuk melihat hubungan antara 

kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan matematika 

yang telah mereka peroleh di sekolah. 
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c) Memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep 

matematika tertentu, maksudnya dalam menyelesaikan 

soal cerita siswa perlu mengingat kembali konsep-

konsep matematika yang telah dipelajarinya sehingga 

pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut semakin 

kuat. 

3) Macam - Macam Soal Cerita Dalam Matematika 

Macam-macam soal cerita dalam matematika dilihat 

dari segi macam operasi hitung yang terkandung dalam soal 

cerita dibedakan sebagai berikut.  

a) Soal cerita satu langkah (one-step word problems) adalah 

soal cerita yang di dalamnya mengandung kalimat 

matematika dengan satu jenis operasi hitung 

(penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau 

pembagian). 

b) Soal cerita dua langkah (two-step word problems), 

adalah soal cerita yang di dalamnya mengandung kalimat 

matematika dengan dua jenis operasi hitung. 

c) Soal cerita lebih dari dua langkah (multi-step word 

problems), adalah soal cerita yang di dalamnya 
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mengandung kalimat matematika dengan lebih dari dua 

jenis operasi hitung.
57

 

4) Langkah–Langkah Untuk Menyelesaikan Soal Cerita 

Berikut ini langkah–langkah yang dapat dijadikan 

pedoman untuk menyelesaikan soal cerita, yaitu: 

a) Baca dan bacalah ulang masalah tersebut, pahami kata 

demi kata, kalimat demi kalimat.
58

 

b) Temukan/cari apa yang ditanyakan oleh soal cerita itu. 

c) Cari informasi/keterangan yang esensial/yang perlu 

dicari. 

d) Pilih operasi/pengerjaan yang sesuai. 

e) Tulis kalimat matematikanya. 

f) Selesaikan kalimat matematikanya. 

g) Nyatakan jawaban dari soal cerita itu dalam bahasa 

Indonesia sehingga menjawab pertanyaan dari soal cerita 

tersebut.
59
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Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika adalah 

kecakapan atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa 

untuk mengerjakan soal matematika yang diungkapkan atau 

dinyatakan dengan kata–kata atau kalimat – kalimat dalam 

bentuk cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari–hari
60

 

untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat 

matematika yang memuat bilangan, operasi hitung (+, –, × , 

:), dan relasi (=, <, >, ≤, ≥ ). 

 

4. Teori tentang Korelasi Keterampilan Operasi Hitung Siswa 

Dengan Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Bilangan Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III Di 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan 

aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan atau masalah 

yang membutuhkan suatu cara untuk melakukannya membutuhkan 

penalaran yang melibatkan ilmu matematika.
61
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Menurut Polya dikutip oleh Amalia dkk menyatakan bahwa 

untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan masalah, perlu 

menggunakan teknik heuristik (bantuan untuk menemukan), 

meliputi: 

a. Memahami masalah  

b. Membuat rencana penyelesaian  

c. Melaksanakan rencana 

d. Melihat kembali
62

 

Pemecahan masalah merupakan pembelajaran matematika 

untuk  meningkatkan pandangan atau wawasan yang luas dan 

mendalam ketika menghadapi suatu masalah. 

Bentuk-bentuk soal yang memerlukan pemecahan masalah 

antara lain: (a) soal cerita (verbal/word problems), (b) soal tidak 

rutin (non-routine mathematics problems), dan (c) soal nyata 

(real/application problems).  

Seseorang akan mampu menyelesaikan soal cerita jika 

memahami susunan dan makna kalimat yang digunakan, memilih 

algoritma atau prosedur yang sesuai, dan menggunakan algoritma 

atau prosedur yang benar.  
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Kendala utama seseorang dalam menyelesaikan soal cerita 

adalah kesulitan memahami makna bahasa dari kalimat yang 

digunakan karena adanya istilah matematika yang perlu diganti 

dalam bentuk lambang, misalnya jumlah, hasil kali, selisih, 

perbandingan, hasil bagi, dan kaitannya dengan pengertian bahasa.
63

  

5. Materi Pembelajaran Matematika Kelas III 

Operasi Hitung 

STANDAR 

KOMPETENSI  

: 1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai 

tiga angka. 

KOMPETENSI 

DASAR 

: 1.2 

 

1.3 

 

 

1.4  

Melakukan penjumlahan dan pengurangan 

tiga angka. 

Melakukan perkalian yang hasilnya 

bilangan tiga angka dan pembagian bilangan 

tiga angka. 

Melakukan operasi hitung campuran. 

INDIKATOR  : 1.2.1 Melakukan operasi hitung penjumlahan 

dengan teknik menyimpan dan tidak 

menyimpan.  

  1.2.2 Melakukan operasi hitung pengurangan 
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dengan teknik meminjam dan tanpa 

meminjam.   

  1.2.3 Memcahkan masalah sehari–hari yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan. 

  1.3.1 Melakukan operasi hitung perkalian.  

  1.3.2 Melakukan operasi hitung pembagian.  

  1.4.1 Melakukan operasi hitung campuran.  

a. Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan  

1) Operasi penjumlahan tanpa menyimpan dan dengan 

menyimpan. 

a) Menjumlahkan tanpa teknik meminjam. 

Perhatikan operasi hitung berikut ini! 

1.000 + 3.000 = 4.000 

624 + 2.151 = 2.775 

Agar lebih mudah, kita kerjakan operasi hitung di atas 

dengan cara bersusun pendek seperti di bawah ini. 

1.000         624 

3.000      2.151 

 +     + 

4.000      2.775 

b) Menjumlahkan dengan satu kali teknik menyimpan. 
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(1) Menjumlahkan bilangan dua angka dan tiga angka 

(pengulangan). 

Ingatlah kembali cara penjumlahan bersusun pendek. 

846 + 48 

Cara Penyelesaian: 

  1 

846 

  48 

    + 

894 

Caranya: 

(a) satuan + satuan 

6 + 8 = 14; tulis 4 simpan 1 

(b) simpanan + puluhan + puluhan 

1 + 4 + 4 = 9 

(c) ratusan + ratusan 

8 + 0 = 8 

atau: 

Jadi, 846 + 48 = 894. 

(2) Menjumlahkan dua bilangan tiga angka. 

Ingatlah kembali penjumlahan bersusun dengan 

menyimpan! 
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      1 

556    

336 

        + 

892 

c) Menjumlahkan dengan dua kali teknik menyimpan. 

(1) Menjumlahkan bilangan dua angka dan tiga angka. 

843 + 68 

Cara Penyelesaian: 

11 

843 

  68 

    + 

911 

Caranya: 

(a) satuan + satuan 

3 + 8 = 11 

Tulis 1 simpan 1 

(b) simpanan + puluhan + puluhan 

1 + 4 + 6 = 11 

Tulis 1 simpan 1 

(c) simpanan + ratusan + ratusan 
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1 + 8 + 0 = 9 

Jadi, 843 + 68 = 911 

(2) Menjumlahkan dua bilangan tiga angka. 

Tentukan 598 + 687. 

Cara Penyelesaian: 

 11 

 598 

 687 

    + 

1285 

Caranya: 

(a) satuan + satuan 

8 + 7 = 15 

Tulis 5 simpan 1 

(b) simpanan + puluhan + puluhan 

1 + 9 + 8 = 18 

Tulis 8 simpan 1 

 

(c) simpanan + ratusan + ratusan 

1 + 5 + 6 = 12 

Jadi, 598 + 687 = 1285 
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2) Operasi pengurangan tanpa meminjam dan dengan 

meminjam. 

Seperti pada operasi penjumlahan, penyelesaian 

operasi pengurangan juga harus memahami nilai tempat 

suatu bilangan. Penyelesaian operasi pengurangan dengan 

cara mengurangi satuan dengan satuan, puluhan dengan 

puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 

a) Mengurangkan tanpa teknik meminjam. 

Pengurangan tanpa teknik meminjam dapat dilakukan 

dengan cara bersusun pendek. 

Contoh: 584 – 62 = … 

584 

  62 

 - 

522 

b) Mengurangkan dengan satu kali teknik menyimpan. 

(1) Mengurangkan bilangan dua angka dan tiga angka 

(pengulangan). 

Contoh: 

(a) 684 – 68 

Cara Penyelesaian: 
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684 = 600 + (70 + 10) + 4 = 600 + 70 + 14 

68   =          60 + 8 =          60 + 8 

      - 

              600 + 10 + 6 = 616 

Jadi, 684 – 68 = 616 

(b) 739 – 86 

Cara penyelesaian: 

   10  6 

73 9  7 3 9  7 3 9 

  8 6     8 6     8 6 

 -  -  - 

     3     5 3  6 5 3 

  (10 + 3) – 8 = 5 

  Pinjam ratusan  

Jadi, 739 – 86 = 653 

(2) Mengurangkan dua bilangan tiga angka. 

Coba, ingat kembali pengurangan bersusun 

pendek (satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi 

puluhan, dan ratusan dikurangi ratusan). 

Contoh:  

(a) 384 – 128 

Cara Penyelesaian: 
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384 = 300 + (70 + 10) + 4 = 300 + 70 + 14 

128 = 100 +      20       + 8 = 100 + 20 +   8         

      - 

             200 + 50 + 6 = 256 

Jadi, 384 – 128 = 256 

(b) 638 – 357 

   10  5 

63 8  6 3 8  6 3 8 

35 7  3 5 7  3 5 7 

 -  -  - 

     1     8 1  2 8 1 

  (10 + 3) – 5 = 8 

  Pinjam ratusan  

Jadi, 638 – 357 = 281 

c) Mengurangkan dengan dua kali teknik menyimpan. 

(1) Mengurangkan bilangan.  

Contoh: 536 – 368 = … 

   2 10  

5 3 6   5 3 6   5 3 6 

3 6 8   3 6 8   3 6 8 

 -   -     -             

- 

      8      8 1   2 8 1 

(10 + 6) – 8 =   (10 + 3) – 5 = 8 
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 Pinjam puluhan  pinjam ratusan  

Jadi, 638 – 357 = 281 

3) Masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan. 

Contoh:  

a) Kelereng Anton berwarna biru sebanyak 230 kelereng. 

Kelereng-kelereng tersebut diberikan kepada temannya 

sebanyak 150 butir. Berapa sisa kelereng Anton 

sekarang? 

Jawab:  

Kalimat matematikanya adalah 230 – 150 = 80 

Jadi kelereng Anton sekarang sebanyak 80 butir 

b) Ibu membuat kue sebanyak 760 buah. Kemudian, ibu 

membuat lagi sebanyak 450 dengan jenis yang sama. 

Kue-kue tersebut dijual sebanyak 950 buah. Berapakah 

kue yang tersisa? 

Jawab: 

Kalimat matematikanya adaalah (760 + 450) – 950 = 260 

Jadi, kue yang tersisa sebanyak 260 kue. 

b. Operasi Perkalian dan Pembagian  
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1) Melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian. 

a) Melakukan operasi hitung perkalian. 

Mengingat fakta dasar perkalian sampai dengan 

100. 

(1) Perkalian sebagai penjumlahan berulang. 

 

Contoh:  

Ada 3 piring yang berisi jeruk. Setiap piring berisi 6 

buah jeruk. Banyak jeruk seluruhnya dapat dihitung 

dengan cara. 

    6 jeruk     +       6 jeruk   +       6 jeruk    =  18 jeruk  

Piring ke - 1   piring  ke - 2   piring ke -  3 

Bentuk 6 + 6 + 6 menunjukkan penjumlahan angka 6 

sebanyak 3 kali. 

Jadi, 6 + 6 + 6 dapat ditulis menjadi perkalian 3 × 6 = 

18. 

(2) Menggunakan sifat operasi hitung perkalian, 

meliputi: 

(a) Sifat pertukaran. 

Contoh: 
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4 x 3 = 3 x 4 

  12   =   12 

(b) Sifat pengelompokan. 

Menurut sifat pengelompokan pada 

perkalian, maka hasil perkalian akan tetap sama 

jika dikerjakan dari mana saja. 

Contoh:  

(2 × 3) × 5  =  2 × (3 × 5) 

6× 5      = 2 × 15 

30 = 30 

Jadi, (2 × 3) × 5 = 2 × (3 × 5) 

(3) Perkalian dengan bilangan 2 atau 10. 

a) Perkalian dengan bilangan 2 

2 x 1      1 + 1 = 2 

2 x 3      3 + 3 = 6 

2 x 8      8 + 8 = 16 

Dari perkalian di atas dapat disimpulkan 

bahwa perkalian dengan bilangan 2 itu sama artinya 

menjumlahan kedua bilangan yang dikalikan dengan 

bilangan 2.  

b) Perkalian dengan bilangan 10 
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3 × 10 = 30 6 × 10 = 60 10 × 9 = 90 

Dari skema di atas terlihat bahwa 

perkalian dengan 10 menghasilkan bilangan itu 

sendiri dengan menuliskan satu nol di 

belakangnya. 

(4) Mengalikan bilangan satu angka dengan bilangan dua 

angka.  

(a) Perkalian dengan cara mendatar. 

Ingatlah kembali perkalian dengan cara yang 

mudah. 

Contoh:  

3 x 14 = … 

3 x 14 =  3 × (10 + 4) 

 = (3 x 10) + (3 x 4) 

 = 30 + 12 

 = 42 

(b) Perkalian dengan cara bersusun panjang.  

Contoh: 24 × 3 = … 

Cara penyelesaiannya adalah: 

24 
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  3 

      x 

12  (3 x 4)  satuan x satuan  

60  (3 x 20) satuan x puluhan  

      + 

72 

(c) Perkalian dengan cara bersusun pendek. 

Pelajarilah langkah-langkah perkalian dengan 

cara bersusun pendek berikut ini! 

Contoh: 24 × 6 = … 

 24 

   6 

       x 

144 

    dari 4 × 6 = 24, ditulis 4, simpan 2 

  dari (6 × 2) + 2 (simpanan), ditulis 14 

Jadi, 24 x 6 = 144     

c) Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian 

atau sebaliknya. 

Contoh: 

4 × 6 = 24  

24 : 6 = 4  

24 : 4 = 6 
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Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. 

d) Melakukan operasi hitung pembagian. 

(1) Menyatakan pembagaian sebagai pengurangan 

berulang. 

Contoh: 18 : 3 = 6 

Pengurangan berulang oleh bilangan 3 sebanyak 6 

kali. 

18 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 

maka, 18 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0, berarti 18 : 3 = 

6. 

(2) Membuat tabel pembagian. 

3 

 : 

9 3 

12 4 

15 5 

Artinya:  

9 : 3 = 3 

12 : 4 = 3 

15 : 5 = 3 
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(3) Menggunakan sifat pengelompokan pada pembagian. 

Contoh: 

(a) (12 : 4) : 3  

          3 : 3 = 1 

(b) 12 : (6 : 3) 

 12 :     2     = 6 

Pembagian di dalam kurung diselesaikan 

terlebih dahulu. 

(4) Menghitung pembagian dengan bilangan 2 atau 10 

secara cepat. 

Ingatlah kembali perkalian oleh 2 dan 10 

2 : 2 = 1   10 : 10= 1 

4 : 2 = 2   20 : 10= 2 

6 : 2 = 3   30 : 10= 3 

Bilangan genap satuan  Bilangan genap puluhan 

(5) Membedakan bilangan ganjil dan genap. 

Contoh:  

2 : 2 = 1   2 dapat habis dibagi 2 

3 : 2 = 1 sisa 1  3 tidak dapat habis dibagi 2 

4 : 2 = 2   4 dapat habis dibagi 2 
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5 : 2 = 2 sisa 1  5 tidak dapat habis dibagi 2 

6 : 2 = 3   6 dapat habis dibagi 2 

7 : 2 = 3 sisa 1  7 tidak dapat habis dibagi 2 

(a) Bilangan yang habis dibagi 2 disebut bilangan 

genap.  

Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. 

(b) Bilangan yang tidak dapat habis dibagi 2 disebut 

bilangan ganjil. 

Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. 

(6) Membagi bilangan dua angka dengan bilangan satu 

angka. 

(a) Pembagian dengan cara bersusun panjang. 

Contoh:  45 : 3 = … 

 10 + 5 = 15 

    3 45 40 : 3 = 10, sisa 10 

 30 dari 10 × 3 = 30 

  - 

 15 15 : 3 = 5 

 15 dari 5 × 3 = 15 

-  

   0 

Jadi, 45 : 3 = 15  
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(b) Pembagian dengan cara bersusun pendek. 

Contoh: 56 : 4 = … 

 14 

    4 56 5 : 4 = 1, sisa 1 

 4 1 x 4 = 4 

  - 

 16 16 : 4 = 4 

 16 4 x 4 = 16 

-  

   0 

Jadi, 56 : 4 = 14  

(7) Membagi bilangan tiga angka dengan bilangan satu 

angka, meliputi: pembagian dengan cara bersusun 

pendek. 

Contoh: 245 : 5 = … 

   49 

5     245  24 : 5 = 4 sisa 4 

  20  4 × 5 = 20 

  - 

    45  45 : 5 = tepat 9 

    45  9 × 5 = 45 

  - 

     0 

Jadi, 245 : 5 = 49 
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2) Melakukan operasi hitung campuran. 

a) Hubungan perkalian dan pembagian. 

Contoh:  105 :  15 = 7 artinya 7 × 15 = 105 

105 : 7 = 15 

184 : 8 = 23 artinya 8 × 23 = 184 

184 : 23 = 8 

b) Masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Contoh: (448 – 137) + 186 =  311+ 186 = 497 

Jika soal terdiri atas penjumlahan dan pengurangan, 

maka dikerjakan dari depan. 

(1) (180 : 3) × 5 = .... 

  60 × 5 = 300 

Jika soal terdiri atas perkalian dan pembagian, maka 

dikerjakan dari depan. 

(2) 460 – (9 × 6) = .... 

  460 – 54 = 406 

Jika soal terdiri atas perkalian dan penjumlahan atau 

pengurangan, maka perkalian dikerjakan terlebih 

dahulu. 
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(3) 375 – (81 : 9) =   375 – 9 = 366 

Jika soal terdiri dari pembagian dan penjumlahan 

atau pengurangan, maka pembagian dikerjakan 

terlebih dahulu. 

c) Operasi hitung campuran penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Contoh: 

(1) Seorang pedagang benda-benda pos mempunyai 2 

kotak berisi prangko. Kotak pertama berisi 137 

lembar prangko. Kotak kedua berisi 452 lembar 

prangko. Berapa prangko yang dimiliki pedagang 

tersebut? Jika 253 lembar prangko terjual hari ini, 

maka berapa sisa prangko sekarang? 

Jawab: 

Kotak pertama berisi 137 prangko. 

Kotak kedua berisi 452 prangko. 

Jumlah prangko kedua kotak = 137 + 452 = 589 

Banyaknya prangko yang terjual = 253 lembar 

sisa prangko sekarang = 589 – 253 = 336 

Jadi, sisa prangko sekarang sebanyak 336 lembar.
64
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Untuk memperkuat masalah yang diteliti maka penulis 

mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari dan menemukan 

skripsi yang telah ada sebelumnya. Oleh Wahyu Mijil Utami dengan 

judul “Peningkatan Pemahaman Soal Cerita dengan Metode Problem 

Solving Pokok Bahasan Geometri dan Pengukuran Pada Siswa Kelas IV 

SDN Karangmojo I Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 

Ajaran 2009/2010”. 

Dengan hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil penelitian 

tersebut masih terdapat banyak siswa yang masih terfokus pada hasil 

jawaban dan belum memahami bagaimana langkah – langkah dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan.  

Tingkat pemahaman siswa pada soal cerita juga belum 

menunjukkan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak 

siswa yang tidak mau membaca soal dan mengandalkan teman yang 

lebih pandai di kelompoknya. 

 

C. Kerangka Berfikir  
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Berangkat dari landasan teori di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika keterampilan operasi hitung siswa baik, maka kemampuan 

siswa menyelesaikan soal cerita di kelas III MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo juga baik.  

2. Jika keterampilan operasi hitung siswa kurang baik, maka 

kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita di kelas III MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo juga kurang baik 

 

 

 

 

D. Pengajuan Hipotesis  

Bertitik tolak dari permasalahan dan juga tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, maka dapat dikemukakan hipotesis yang diuji dalam 

penelitian ini adalah: ada korelasi yang positif dan signifikan antara 

keterampilan operasi hitung siswa dengan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal cerita di kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Rancangan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan jenis studi korelasional.
65

 Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.  

Metode dekriptif adalah suatu metode penelitian yang dirancang 

untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala atau fenomena–

fenomena yang terjadi pada masa sekarang atau sekurang-kurangnya 

jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden. 
66

 

Sedangkan penelitian korelasional (penelitian korelasi) 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan dan kuat lemahnya suatu hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang terkait dalam suatu objek atau subyek yang 

diteliti.
67

 

 Jika antara dua atau beberapa variabel tersebut ada hubungan 

atau korelasi maka penelitian tersebut digunakan untuk menyelediki 

keeratan hubungan antar variabel dan kejelasan serta kepastian apakah 
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hubungan tersebut berarti (meyakinkan/signifikan) atau tidak berarti 

(tidak meyakinkan/signifikan).
68

  

Pemilihan metode deskriptif korelasional dalam penelitian ini 

didasari oleh maksud dari peneliti yang ingin mengkaji serta melihat 

keeratan, kejelasan dan kepastian hubungan (korelasi) keterampilan 

operasi hitung dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita materi Bilangan pada mata pelajaran matematika kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 tersebut 

berarti (meyakinkan/signifikan) atau tidak berarti (tidak 

meyakinkan/signifikan).  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes yang merupakan salah satu alat ukur yang sering ditemui di 

bidang penelitian pendidikan, psikologi, maupun sosiologi. Tes tersebut 

berupa soal materi bilangan matematika, yang mengungkap data 

tentang: 

1. Keterampilan operasi hitung, dalam hal ini berisi tentang operasi 

hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang 

dikerjakan oleh siswa sehingga data tentang keterampilan operasi 

hitung berupa skor tersebut bisa diukur.  
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2. Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika yang instrumen 

penelitiannya juga berupa tes soal yang dikerjakan siswa sehingga 

didapat hasil tes berupa nilai yang dapat mengukur kemampuan 

siswa.  

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis product moment. 

Berdasarkan masalah di atas maka variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan operasi hitung siswa (variabel X) yaitu merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

Y. 

2. Kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita (variabel Y) yaitu 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya X. 

 

B. Populasi, Sampel dan Responden 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu berkaitan 
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dengan masalah penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.
69

 

Sedangkan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi
70

. Sedangkan sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat 

mewakili seluruh populasi. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: “Sampel adalah bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri–ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti untuk 

dijadikan sumber data penelitian.
71

 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi.. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi 

harus betul–betul representatif (mewakili).
72

  

Salah satu pengambilan sampel yang representatif adalah secara 

acak atau random. Pengambilan sampel secara acak berarti setiap 

individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dijadikan sampel. Individu–individu tersebut punya peluang yang sama, 
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bila mereka memiliki karakteristik yang sama atau diasumsikan sama.
73

 

Teknik pengambilan sampel secara acak tersebut disebut teknik random 

sampling.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 3 MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo yang terdiri dari 59 siswa. Menurut 

Roscoe dalam buku Research Methods For Business yang dikutip oleh 

Sugiyono mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
74

 Untuk itu dalam 

penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 30 siswa MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo secara acak.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
75

 

Pengumpulan data tentang variabel x dan y, yaitu keterampilan 

operasi hitung dan kemampuan menyelesaikan soal cerita digunakan tes 

tertulis.  
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Adapun kisi–kisi pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Sub 

Variabel 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Diuji 

No. 

Item 

Setelah 

Diuji 

No. 

Item  

Korelasi  

Keterampilan  

Operasi Hitung 

Dengan 

Kemampuan  

Siswa Dalam 

Menyelesaikan 

Soal Cerita 

Pada Mata 

Pelajaran 

Matematika 

Materi 

Bilangan Kelas 

III Di MI 

Mamba’ul 
Huda Ngabar 

Ponorogo 

Tahun Ajaran  

2014/2015. 

Variabel 

(X) 

Keteram-

pilan 

Operasi 

Hitung  

Operasi 

Hitung 

Dasar 

Bilangan 

1. Bisa operasi 

hitung 

penjumlahan 

 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 

3 

2. Operasi 

hitung 

pengurangan  

4, 5, 6 4, 5, 6  4, 5, 

6 

3. Operasi 

hitung 

perkalian 

7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 

9 

4. Operasi 

hitung 

pembagian  

10, 11, 

12 

10, 11, 

12 

10, 

11, 

12 

Variabel 

(Y) 

Kemampu-

an 

Menyele-

saikan Soal 

Cerita  

Tes : soal 

cerita 

matemati

ka  

Nilai tes 

Kemampuan 

menyelesaikan  

soal cerita 

matematika 

Materi Bilangan 

kelas III MI 

Mamba’ul Huda 
Ngabar 

Ponorogo 

Tahun Ajaran 

2014/2015 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

1, 

Drop, 

3, 

Drop,  

5, 6, 7, 

8, 9, 10 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8 
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Penilaian tes keterampilan operasi hitung dan kemampuan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini 

Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Penilaian Tes Keterampilan Operasi Hitung 

 

No. Skor Keterangan 

1.  2 Perhitungan benar  

2.  1 Perhitungan sebagian benar 

3.  0 Tidak dijawab  

 

Tabel 3.3 

Pedoman Penskoran Penilaian Tes Kemampuan Menyelesaikan 

Soal Cerita 

 

No. Skor Keterangan 

1.  5 Cara sesuai, perhitungan benar 

2.  4 Cara sesuai, perhitungan sebagian benar 

3. 3 Cara sesuai tapi perhitungan tidak benar 

4.  2 Cara tidak sesuai, perhitungan benar (jawaban saja) 

5. 1 Jawaban salah  

6. 0 Tidak di jawab  

 

Sebelum melakukan proses analisis data perlu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurannya.  



68 

 

 

Valid berarti shahih, artinya keabsahan instrumen itu tidak 

diragukan lagi. Suatu tes atau non tes dari alat ukur atau instrumen 

pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi
76

 apabila 

instrumen tersebut dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang 

hendak diukur.
77

 

Adapun cara menghitungnya dengan menggunakan korelasi 

product moment, dengan rumus sebagai berikut: �  = 
�  −   ( )  �  2−    2 (�  2−    2)

 

Keterangan:  �  = Angka Indeks Korelasi Product moment 

ΣX atau ΣX = Jumlah seluruh nilai X atau Y 

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y
78

 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur 

validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:
79

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian Keterampilan 

Operasi Hitung dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

 

Variabel  
No. 

Soal 
“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 
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Keterampilan 

Operasi 

Hitung (X) 

1 0,756 0,432 Valid  

2 0,838 0,432 Valid  

3 0,810 0,432 Valid  

4 0,703 0,432 Valid  

5 0,734 0,432 Valid  

6 0,459 0,432 Valid  

7 0,775 0,432 Valid  

8 0,848 0,432 Valid 

9 0,796 0,432 Valid  

10 0,591 0,432 Valid 

11 0,674 0,432 Valid  

12 0,566 0,432 Valid  

 

Kemampuan 

Menyelesaikan  

Soal Cerita 

(Y) 

1 0,559 0,514 Valid 

2 0,448 0,514 Tidak Valid 

3 0,813 0,514 Valid 

4 0,354 0,514 Tidak Valid 

5 0,743 0,514 Valid 

6 0,794 0,514 Valid 

7 0,703 0,514 Valid 

8 0,772 0,514 Valid 

9 0,818 0,514 Valid 

10 0,845 0,514 Valid 

 

Peneliti mengambil 22 siswa kelas III untuk uji validitas tes 

keterampilan operasi hitung dan 15 siswa kelas III untuk uji 

validitas tes kemampuan menyelesaikan soal cerita. Dari tabel di 

atas dapat diketahui bahwa dari 12 soal keterampilan operasi hitung 

memiliki  angka korelasi ≥ 0,432, dan 12 soal tersebut dinyatakan 

valid. Sedangkan dari 10 soal kemampuan menyelesaikan soal cerita 

terdapat 8 soal yang angka korelasinya ≥ 514, yaitu soal nomor 1, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10.  
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Selanjutnya, item soal yang dianggap valid tersebut dipakai 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini,  yaitu 12 soal untuk 

variabel keterampilan operasi hitung dan 8 soal untuk variabel 

kemampuan untuk menyelesaikan soal cerita. 

2. Uji Reliabilitas  

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah 

pengujian reliabilitas instrumen. Reliabilitas berasal dari kata 

reliability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

yang sama diperoleh hasil pengukuran yang sama.
80

  

Formula yang dipergunakan untuk reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah Koefisien Alpha Crownbach, yaitu: �11=  −1
  1 −  

 ��2��2   
Dimana rumus varians: 

��2 = 
 2 – 

( )
2

  dan ��2 = 
 2 – 

( )
2

 

Keterangan: �11 = Reliabilitas instrument/koefisien alfa. 
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k  = Banyaknya butir soal. 

Σ��2 = Jumlah varians butir.  ��  = Varians total. 

N = Jumlah responden.
81

  

Adapun perhitungan tingkat reliabilitas dari penelitian dapat 

dilihat di bawah ini: 

Kriteria: apabila �11> ��   maka instrumen tersebut reliabel.  

Perhitungan: 

a. Reliabilitas Keterampilan Operasi Hitung  

(1) Jumlah varians butir soal  

Σ��2 = 

 

= 

0,12 + 0 + 0,12 + 0,38 + 0,18 + 0,81 + 0,33 + 

0,17 + 0,04 + 0,99 + 0,84 + 0,90 

4,88
82

 

(2) Varians total  

��2 =  
 2 – 

( )
2

 

= 
8066− 

(414 )2

22

22
  

= 
8066− 

171396

22

22
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= 
8066−7790,73

22
 

= 
275,27

22
 

= 12,51 

(3) Koefisien reliabilitas  

�11=  −1
  1 −  

 ��2��2   
=  12

12−1
  1 −  

4,88

12,51
  

=  12

11
  1 −  0,39  

=  1,10  0,61  
= 0, 671 

Dari hasil hitung reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai instrumen variabel keterampilan operasi hitung di MI 

Mamba’ul Huda, Ngabar, Ponorogo sebesar 0,671, selanjutnya 

dikonsultasikan dengan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% 

sebesar 0,432.  

Berdasarkan hasil hitung dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian reliabel karena �11> ��  , yaitu 0,671 > 

0,432.  

b. Reliabilitas Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita  

(1) Jumlah varians butir soal 
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Σ��2 = 

 

= 

1, 18 + 1,05 + 1,73 + 3,31 + 4,20 + 2,99 + 

4,06 + 4,43 + 4,03 + 4,80 

31,78
83

 

(2) Varians total  

��2 =  
 2 – 

( )
2

 

= 
15856− 

(452 )2

15

15
  

= 
15856− 

204304

15

15
 

= 
15856− 13620 ,27

15
 

= 
2235 ,73

15
 

= 149,05 

(3) Koefisien reliabilitas  �11=  −1
  1 −  

 ��2��2   
=  10

10−1
  1 −  

31,78

149,05
  

=  10

9
  1 −  0,21  

=  1,11  0,79  
= 0, 877 
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Dari hasil hitung reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai instrumen variabel keterampilan operasi hitung soal cerita 

matematika di MI Mamba’ul Huda, Ngabar, Ponorogo sebesar 

0,877, selanjutnya dikonsultasikan dengan dengan “r” tabel pada 

taraf signifikan 5% sebesar 0,514. Berdasarkan hasil hitung dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel karena �11> ��  , 

yaitu 0,877 > 0,514.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Tes  

Menurut Aiken yang dikutip oleh Ibnu Hadjar mengatakan 

bahwa tes merupakan alat untuk mengukur kinerja seseorang. Mc 

Millan dan Schumacher dikutip oleh Ibnu Hadjar juga 

menambahkan alat ukur tersebut berupa serangkaian pertanyaan 

yang diajukan kepada masing-masing subyek yang menuntut 

pemenuhan tugas-tugas kognitif. Jawaban yang diberikan oleh 
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subyek tersebut diberi nilai angka yang mencerminkan karakteristik 

subyek.  

Tugas kognitif tersebut difokuskan pada apa yang diketahui 

seseorang, dipelajari seseorang, dan yang dipilih oleh seseorang. 
84

 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok
85

 yang hasil dari jawaban yang 

dapatkan tersebut menunjukkan ke dalam angka. 
86

 

Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau 

tes kinerja.  

Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes memberi 

jawaban secara tertulis berupa pilihan atau isian. Tes yang 

jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar–salah, dan 

menjodohkan. Sedangkan tes yang jawabannya berupa isian dapat 

berbentuk isian singkat dan atau uraian.  
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Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui komunikasi 

langsung (tatap muka) antara peserta didik dengan pendidik. 

Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan.  

Tes praktik atau kinerja adalah tes yang meminta peserta 

didik melakukan perbuatan atau menampilkan keterampilan. 
87

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis 

berupa soal cerita matematika yang digunakan untuk memperoleh 

data nilai siswa–siswi tentang keterampilan operasi hitung (Variabel 

X) dan kemampuan untuk menyelesaikan soal cerita (Variabel Y). 

Tes tertulis berupa soal cerita matematika tersebut 

disebarkan kepada 20 siswa kelas III  untuk diuji validitas dan 

riliabilitasnya. Uji validitas dan riliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah item pertanyaan yang ada pada tes tersebut valid 

atau tidak. Hanya item yang valid dan reliabel saja yang digunakan 

dalam penelitian.  

2. Dokumentasi  

Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan 
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menganalisis dokumen–dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik.
88

 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian.
89

 Dokumen–dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
90

 

Data–data yang didapat melalui teknik dokumentasi ini 

berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu: sejarah 

berdirinya, letak geografis, visi, misi, dan tujuan, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana pendidikan, keadaan guru dan 

siswa siswi, serta kegiatan di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Sebelum menulis laporan penelitian, terlebih dahulu, seorang 

peneliti harus melakukan kegiatan analisis data. Proses ini merupakan 

sebuah tahap yang bermanfaat untuk menerjemahkan data hasil 

penelitian agar lebih mudah dipahami oleh pembaca secara umum.
91
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Peneliti akan melakukan proses analisis data setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul.
92

  

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, 

interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan 

tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna sehingga pembaca 

dapat mengetahui hasil penelitian.
93

  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis korelasional, dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mencari bukti tentang hubungan antara variabel, ingin menjawab 

pertanyaan tentang hubungan antara variabel, dan ingin mmperoleh 

kejelasan dan kepastian (secara matematik) apakah hubungan antara 

variabel itu merupakan hubungan yang meyakinkan (signifikan), 

ataukah hubungan yang tidak meyakinkan (tidak signifikan).
94

  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis statistik. Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 

1 dan 2  digunakan analisis Statistik Deskriptif, untuk mendeskripsikan 
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atau menggambarkan tingkat keterampilan operasi hitung dan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita.  

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menyajikan data dalam 

bentuk kategori. Sebelumnya data akan disajikan dalam bentuk 

tabulasi/distribusi frekuensi perhitungan ukuran tendensi sentral (mean, 

modus, median) dan penyebaran (Standar Deviasi, Varians, Range). 

Pengelompokan data penelitian dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

1. Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat tinggi. 

2. Skor kurang dari mean – 1.SD adalah tingkat rendah. 

3. Skor antara mean – 1.SD sampai dengan + 1.SD adalah tingkat 

sedang.
95

  

Keterangan: 

Mean  : rata-rata 

SD  : Standar Deviasi 

Adapun rumus untuk mencari mean dengan standar deviasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Rumus Mean 

 = 
�

 atau  = 
�

 

Keterangan: 
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 atau  = Mean yang dicari. 

Σ  atau Σ  = jumlah hasil perkalian antara deviasi tiap – tiap nilai 

dengan frekuensi masing masing nilai tersebut.  

N  = Banyaknya data.
96

  

b. Rumus Standar Deviasi 

 = i  � ( )2

 −  �  2

 atau  = i  � ( )2

 −  �  2

 

Keterangan:  

 atau  = Deviasi Standar (dimana i = 1) � ( )2 atau � ( )2 = Jumlah hasil perkalian antara ( )2 atau 

( )2 dengan  frekuensi masing – masing.  �  atau �  = Jumlah hasil perkalian antara x atau y 

dengan frekuensi masing – masing.  

N  = Number of case.
97

 

Sedangkan teknik analisis data untuk menjawab rumusan 

masalah ke- 3 digunakan rumus korelasi product moment, karena data 

dari penelitian ini baik berupa variabel dependen dan variabel 

independen merupakan data interval, dan sampel yang digunakan dari 

penelitian ini sebanyak  30 siswa, maka penelitian ini menggunakan alat 
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bantu berupa Peta Korelasi/Diagram Korelasi/Satter Diagram. Dan 

rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

�  = 

� ′ ′− ′ ′

′ ′  

 

Keterangan:  �  = Angka Indeks Korelasi Product moment. 

Σfx'y' = Jumlah hasil perkalian silang (product moment) antara frekuensi 

sel (f) dengan x' dan y'. 

Cx' 
= Nilai korelasi pada variabel X, Cx' = 

� ′
 

Cy' 
=  Nilai korelasi pada variabel Y, Cy' = 

� ′
  

SDx' = Deviasi Standar nilai X dalam arti tiap nilai sebagai 1 unit 

(dimana i = 1). 

SDy' = Deviasi Standar nilai X dalam arti tiap nilai sebagai 1 unit 

(dimana i = 1).
98

 

Setelah mencari product moment dilakukan tahap selanjutnya 

yaitu mencari signifikansi antara kedua variabel dengan menggunakan 

rumus statistik-t /uji-t. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

t = 
� 1− �2�−2

 

keterangan:  

t : t hitung uji signifikasi  r : koefisien korelasi �  (“r” hitung) 
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rumus tabel t: 1 - 
1

2
 α dan df = n - 2

99
 

Kriteria pengujian: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika t ≤ “t” tabel  

2. Ho ditolak dan Ha diterima jika t ≥ “t” tabel100
 

Setelah ditemukan nilai t hitung, selanjutnya dicari nilai ρ-value 

yang merupakan nilai untuk memberitahukan seberapa besar resiko 

keliru apabila seseorang menolak Ho yang seharusnya diterima. Aturan 

yang dipakai adalah: 

1. Jika ρ ≤ 0,05 maka Ho ditolak, dan hasil korelasi signifikan. 

2. Jika ρ ≥ 0,05 maka Ho diterima dan hasil korelasi tidak signifikan.  

Nilai ρ dihitung dari interpolasi linier, dengan catatan, 

interpolasi linier hanya bisa dilakukan bila nilai statistik uji terletak di 

antara dua nilai tabel. Kalau tidak terletak di antara dua nilai tabel, 

maka interpolasi linier tersebut tidak dapat dihitung.
101

 Perhatikan 

gambar 3.1 di bawah ini:  �1   T/ ρ         �2 
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 �1   t        �2 

      Gambar 3.1  

       Interpolasi linier uji statistik  

Rumus ρ-value adalah sebagai berikut: �1−�1− �2

 = 
�1−��1− �2

 

Keterangan:  

α  : taraf signifikansi  

ρ  : ρ-value/probabilitas  

t  : t hitung uji signfikansi
102

 

Adapun tahapan untuk mencari korelasi product moment data 

kelompok menggunakan alat bantu peta korelasi adalah sebagai berikut:  

1. Siapkan peta korelasinya, bagian atas untuk variabel X dan yang ke 

bawah untuk variabel Y. Untuk variabel X nilai terendah berada di 

kiri dan nilai terbesar berada di kanan, sedangkan untuk variabel Y 

nilai terendah berada di baris paling bawah dan nilai terbesar 

dipaling atas.  

2. Masing – masing (variabel X dan variabel Y) dipasangkan dan 

ditulis di kotak yang berpotongan sepasang demi sepasang dengan 

menggunakan turus sampai habis. 
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3. Meletakkan x’ (-4, -3, …, +4, +5) dan y’ (-5, -4, …, +3, +4). 

4. Mengalikan frekuensi dengan x’ untuk nilai–nilai X dan mengalikan 

frekuensi dengan y’ untuk nilai–nilai Y. 

5. Mengkuadratkan y’ ( ′2), kemudian masing–masing dikalikan 

dengan frekuensinya yang disimbolkan ′2, begitu juga dengan x’. 

6. Mencari x’y’ dengan melihat satu kotak yang ada frekuensinya 

kemudian dikalikan dengan x’ dan y’ yang lurus dengan kotak 

tersebut. 

7. Setelah selesai maka kolom x’y’dapat diisi dengan cara 

menjumlahkan masing–masing baris ke kanan untuk Y dan ke 

bawah untuk X. 

8. Semua kolom fy’, ′2, fx’y’, fx’, ′2, x’y’ diisi dan dijumlahkan. 

Untuk memastikan hitungan tersebut benar maka fx’y’ baik pada 

variabel X dan variabel Y harus sama.  

9. Nilai-nilai yang didapatkan dimasukkan dalam rumus Cx’ dan Cy’. 

10. Mencari nilai Standar Deviasi. 

11. Menghitung �  dan uji t.  

12. Untuk interpretasinya, mencari derajad bebas (db/df) dengan rumus 

db = n-nr dan df = n – 2. 
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13. Jika nilai db dan df sudah ditemukan maka kita lihat tabel “r” 

product moment dan tabel “t”. 

14. Membandingkan antara rxy / ro  dengan r t dan t dengan “t” tabel. 

15. Mencari nilai ρ-value. 

16. Kemudian menarik kesimpulan.
103
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo didirikan pada tahun 1946 oleh KH. Muhammad 

Thoyyib. Pada waktu itu bernama Bustanul Ulum al-Islamiyah 

(BUI) Ngabar, sebagai cabang BUI Tegalsari. Tahun 1958 BUI 

Ngabar, berdiri sendiri lepas dari BUI Tegalsari. Dalam mendirikan 

madrasah ini, beliau  dibantu oleh tiga orang putranya yaitu: KH. 

Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib, dan Muhammad Ishak 

THoyyib. Pada waktu itu madrasah masuk sore hari (pukul 14.00 s/d 

pukul 17.00 WIB). 

Tahun 1959 BUI Ngabar diubah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah Mamba’ul Huda al-Islamiyah waktu belajar dipindah dari 

sore menjadi pagi hari. Pada waktu itu kepala sekolah MI Mamba’ul 

Huda adalah KH. Muhammad Ishak Thoyyib. Beliau kemudian 

diganti oleh Abdul Rohman, Tarsis dan Muhammad Suhud. Pada 

tanggal 1 juli 2006, Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo beserta 
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anggota yayasan mengangkat Hj. Sumitun sebagai kepala MI 

Mamba’ul Huda menggantikan Muhammad Suhud. 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar Siman berdiri 

di tengah masyarakat pedesaan yang agamis. Mata pencaharian 

masyarakat pada umumnya pertanian dan wiraswasta. Sebagian 

besar anggota masyarakat menjalankan agama secara baik. Motivasi 

dan keinginan orang tua menyekolahkan putra-putrinya di madrasah 

ini relatif lebih tinggi. Hal ini dikarenakan rata-rata pendidikan 

orang tua dengan latar belakang agamis.  

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar Siman terus 

berbenah diri untuk mampu berprestasi baik akademik maupun non 

akademik yang cukup baik pada tingkat kecamatan. Hal ini telah 

disadari oleh semua warga madrasah akan dapat diperoleh dengan 

kerja keras dan kontinyu serta dukungan semua stakeholder.  

Jumlah guru dan kualifikasinya yang beranjak ke arah 

memadai menjadi modal utama untuk meningkatkan motivasi dan 

etos kerja yang tinggi, selain dukungan dana yang sangat kurang. 

Pelajaran yang diajarkan cukup beragam. Terdiri atas pelajaran 

keislaman dan umum.  
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Semakin lama MI Mamba’ul Huda semakin mendapat 

simpati dan perhatian masyarakat luas. Terbukti dari jumlah 

siswanya semakin bertambah banyak. Demikian juga kualitas dan 

kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik, sarana, dan 

prasarananya yang semakin membaik.
104

 

 

2. Letak Geografis 

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda berlokasi di jalan 

Sunan Kalijaga No. 09 Desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten 

Ponorogo. Dengan nomor telp. 0352-311302. Serta mempunyai 

NSM. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa beton 

b. Sebela selatan berbatasan dengan Desa Demangan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Walisongo 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Demangan 

Lingkungan alam sekitar MI Mambaul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo berdekatan dengan area Pondok Wali 

Songo. Sehingga memberikan keuntungan pada bidang akademis, 
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terutama pada bidang agama. Selain itu juga cukup jauh dari jalan 

raya yang membuat suasana belajar lebih nyaman, sehingga 

kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh bisingnya suara 

kendaraan bermotor.
105

 

3. Visi dan Misi MI Mamba’ul Huda  

a. Visi MI Mamba’ul Huda 

Menjadi lembaga pendidikan dasar islam yang unggul 

dan berjiwa pesantren. 

Indikator Siswa: 

1) Berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. 

2) Unggul dalam pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran. 

3) Unggul dalam kelembagaan dan managemen madrasah. 

4) Memiliki praktek pengembangan diri, keterampilan dan 

kewirausahaan. 

5) Memiliki praktek dan budaya pengalaman ajaran agama 

islam. 

6) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif 

untuk belajar. 
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7) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

8) Memiliki panca jiwa pesantren yaitu: keikhlasan, 

kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah, kebebasan. 

b. Misi MI Mamba’ul Huda 

1) Generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian, ukhuwah islamiyah dan kebebasan. 

2) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal sholeh, 

berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, 

berfikiran bebas, berjiwa wiraswasta, dan cinta tanah air. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

agar anak didik dapat berkembang secara optimal, sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

4) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik dalam ilmu 

pengetahuan, bahasa arab, bahasa inggris, keterampilan, dan 

seni. 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih 

dan indah.
106

 

4. Struktur Organisasi 
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Untuk menjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan visi 

dan misi Pendidikan di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, 

dibutuhkan struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan 

peran masing-masing. Struktur organisasi ini merupakan gagasan 

yang berhubungan dengan garis kekuasaan serta tanggung jawab 

keseluruhan susunan organisasi. Adapun struktur organisasi MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 9. 

5. Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

Untuk menunjang keberhasilan dalam proses belajar 

mengajar (PBM), madrasah senantiasa berusaha untuk melengkapi 

sarana dan prasarana baik yang berbentuk bangunan fisik maupun 

media pembelajaran. Kini madrasah yang telah mempunyai 14 

ruang kelas yang representatif, juga dilengkapi dengan laboratorium 

komputer yang ukuranya 8x10 m, UKS yang sangat nyaman dengan 

ukuran sekitar 4x8 m ini setiap hari tak pernah sepi dari kunjungan 

anak-anak. Perpustakaan yang didirikan tahun 2011 merupakan 

bantuan dari pusat, dengan slogannya “buku adalah jendela dunia”, 

telah membuat siswa nyaman berlama-lama di sana karena berbagai 

macam buku tersedia. Selain jadwal wajib kunjungan, mereka juga 

diperkenankan datang di saat jam-jam istirahat pada pukul 09.05-
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09.50. Masjid yang dapat menampung sekitar 500 anak dipakai rutin 

untuk solat dhuha dan dzuhur berjamaah setiap hari. Sepeda yang 

mengantarkan anak-anak setiap hari dapat ditaruh di tempat parkir 

walaupun belum semuanya bisa tertampung. Pembelajaran 

menggunakan LCD bukanlah sesuatu yang asing bagi madrasah ini. 

Walaupun masih memiliki 2 buah alat, namun sudah dapat dipakai 

untuk pembelajaran secara bergantian. Ini yang membuat nuansa 

belajar anak menjadi tidak membosankan. Adapun kondisi fasilitas 

di MI Mamba’ul Huda dapat dilihat pada lampiran 10. 

6. Keadaan Guru 

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia pendidikan, 

madrasah ini memiliki 38 jumlah pendidik dan kependidikan yang 

semuanya berkualifikasi pada bidangnya terdiri dari lulusan SMP 1 

orang     SLTA 8 orang, D2 1 orang, D3 1 orang, S1 24 orang, dan 

S2 3 orang.
107

 Untuk menunjang profesionalitasnya, pendidikan dan 

pelatihan (diklat) kerap kali dilaksanakan seperti pelatihan membaca 

Al-Quran metode Ummi, parenting skill, beauty class yang diikuti 

oleh ibu guru sebagai bekal merias ketika pentas seni maupun 

tampil drumband. Tak kalah pentingnya diklat Kurikulum 2013 

yang sudah 2 kali diadakan di Madrasah ini bekerja sama dengan 
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penerbit Erlangga dan KPI Surabaya, sebagai upaya untuk 

menyongsong Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015 yang 

serentak diadakan oleh Kementerian Agama.  

Selain mengadakan sendiri, guru-guru sering dikirim untuk 

mengikuti berbagai diklat yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran seperti Matematika Dahsyat, 

Lesson Study, Pembuatan Bahan Ajar dan yang terakhir mengirim 

satu guru mengikuti Training Of Trainer (TOT) Kurikulum 2013 di 

tingkat Provinsi Jawa Timur. 

7. Keadaan Siswa – Siswi 

Pada tahun pelajaran 2014/2015 madrasah ini memiliki 

jumlah siswa 337 dengan rincian 161 laki-laki dan 176 

perempuan.
108

 Tidak hanya berasal dari wilayah Ngabar saja, namun 

dari wilayah-wilayah desa terdekat, luar kota bahkan dari luar pulau 

seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Pluralisme yang 

ada di Madrasah ini tidak membuat kecil semangat para asatidz, 

bahkan lebih bersemangat untuk memvariasikan metode 

pembelajaran. Masalah apa pun dari peserta didik dapat 

terselesaikan dengan baik sehingga tercipta situasi belajar yang 

kondusif. 
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8. Kegiatan Siswa di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

a. Muhadharah 

Muhadharah yang biasa disebut latihan pidato ini 

dilaksanakan sebagai upaya untuk menyiapkan alumnus agar 

mempunyai keterampilan berpidato baik sebagai orator maupun 

dai. Kegiatan ini diperuntukkan bagi kelas 3-6, rutin diadakan 

setiap hari sabtu jam ke 8-9 atau pukul 11.15-12.15. Ajang ini 

merupakan sarana pengembangan potensi anak-anak dalam hal 

pidato Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Jawa, dan keterampilan 

lainnya. 

Asatidz yang mendampingi setiap saat senantiasa 

memberikan nasihat demi perbaikan di masa-masa mendatang. 

Untuk menggairahkan motivasi dari anak-anak, setiap 

peringatan hari besar agama ataupun HUT PP. Wali Songo 

Ngabar Ponorogo, selalu diadakan lomba antar kelas. Disinilah 

mereka saling beradu bakat untuk memperebutkan piala 

bergengsi dari Kepala Madrasah. 
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b. Pramuka 

Ekstrakurikuler yang satu ini merupakan kegiatan ekstra 

yang wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3-6, baik laki-laki 

maupun perempuan. Dilaksanakan setiap hari kamis pada pukul 

14.00-16.30. Pelatihnya diambilkan dari koordinator pramuka 

muallimin didampingi oleh asatidz MI.  

Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk manusia yang 

mempunyai kerjasama yang tinggi dengan sesama teman, 

melatih kepemimpinan dan menyalurkan keceriaan serta 

kelincahan masa kanak-kanak. Banyak sekali kegiatan rutin 

kepramukaan yang dilaksanakan tiap tahun seperti kemah, 

outbond dan wide game. Dengan kegiatan tersebut anak lebih 

mengenal lingkungan sendiri dan lingkungan di luar sekolah. 

Dan juga lebih mendekatkan kepada sang Kholiq atas semua 

ciptaanNya.  

c. Drumband 

Kesenian yang satu ini memang sangat disukai anak-

anak. Sementara ini masih diperuntukkan bagi kelas 5 dan 6. 

Mitra Santana Ceria, itulah nama yang diberikan untuk group 

ini. Kegiatan yang difavoritkan oleh banyak kalangan 
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masyarakat ini sangat diperhatikan oleh pihak madrasah. 

Peralatan yang sangat lengkap, kostum yang begitu elegan 

mampu memikat banyak pihak. Event-event tingkat kabupaten 

jenjang  MI yang sering terpusat di lapangan PP. Wali Songo, 

membuat group ini harus unjuk gigi menghibur para penonton. 

Tepuk tangan yang meriah dan tatapan mata takjub membuat 

bangga tim pelatihnya yaitu ustadzah Mudrikah, A. Ma. yang 

kini sudah berusia 66 namun masih tetap energik. Darah seni 

mengalir sejak beliau lahir walaupun dalam kesehariannya 

mengajar matematika. 

d. Olahraga 

Kesehatan badan adalah salah satu bagian terpenting 

dalam hidup kita, tentu kita tidak lupa dalam mahfudhot di 

sampaikan akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat, 

maka dari itu olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat 

dibutuhkan untuk menunjang kegiatan jasmani anak-anak MI 

Mamba’ul Huda, senam masal seluruh santri tiap dua minggu 

sekali rutin dilaksanakan, selain senam masih banyak olahraga 
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lainnya, seperti lari, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, lompat 

jauh, voli dan masih banyak lainnya.
109

 

 

B. Deskripsi Data tentang Keterampilan Operasi Hitung dan 

Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Kelas III 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

siswa–siswi MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo yang berjumlah 30 

siswa–siswi.  

Pada bab ini dijelaskan masing–masing variabel yaitu tentang 

keterampilan operasi hitung siswa dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang diperlukan perhitungan statistik. 

Sedangkan rumus yang digunakan adalah memakai rumus product 

moment. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada analisis data.  

 

1. Deskripsi Data tentang Keterampilan Operasi Hitung Siswa 

Kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 
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Untuk mendapatkan data mengenai keterampilan operasi 

hitung siswa peneliti menggunakan tes tulis yang diberikan kepada 

responden yang ditentukan oleh peneliti.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah siswa–

siswi MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, yaitu kelas III dengan 

jumlah 30 siswa. Adapun komponen yang diukur mengenai 

keterampilan operasi hitung pada mata pelajaran matematika siswa 

kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo adalah dapat dilihat 

dalam kisi–kisi berikut: 

Tabel 4.1 

Kisi–Kisi Keterampilan Operasi Hitung 

 

Variabel Indikator No. item 

Keterampilan 

Operasi Hitung Pada 

Mata Pelajaran 

Matematika 

1. Operasi penjumlahan 1, 2, 3 

2. Operasi pengurangan 4, 5, 6 

3. Operasi perkalian 7, 8, 9 

4. Operasi pembagian 10, 11, 12 

 

Dalam indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

2 : Perhitungan benar  

1 : Perhitungan sebagian benar 

0 : Tidak dijawab  
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Adapun skor tes tulis keterampilan operasi hitung siswa 

kelas III MI Mamba’ul Huda  Ngabar Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

Setelah diketahui skor jawaban tes tulis selanjutnya mencari 

mean (Mx), median (Me), modus dan standar deviasi (SDx) dengan 

rumus sebagai berikut: 

a. Mencari mean (Mx) 

Mx = 
 

 

Keterangan : 

Mx = Mean 

∑fx = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi dan masing-

masing interval   

N  = Jumlah data 

b. Mencari median (Me) 

= ℓ +  1

2
�−�   x i atau =  −  1

2
�−�   x i 

Keterangan : 

Me  = Median  

ℓ = Lower limit 

fkb = Frekuensi kumulatif bawah yang terletak dibawah nilai 
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yang mengandung median. 

fka = Frekuensi kumulatif atas yang terletak dibawah nilai 

yang mengandung median. 

fi = frekuensi asli (yang mengandung median) 

U  = Upper limit (batas atas nyata dari nilai yang 

mengandung 

median) 

i = Interval kelas  

c. Mencari Modus 

Modus yaitu suatu nilai yang mempunyai frekuensi 

paling banyak. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan 

data kelompok maka dapat digunakan rumus: 

Mo = ℓ +   

+  
  x i atau Mo = U +  

+  
  x i 

Keterangan: 

ℓ : lower limit 

U  : upper limit 

fa : frekuensi yang terletak di atas interval yang mengandung 

modus. 

fb : frekuensi yang terletak di bawah interval yang mengandung 
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modus.
110

 

d. Mencari Standar Deviasi (SD) 

SDx =  

Keterangan:  

SDx = Standar  Deviasi 

∑fx’2
 

 

 

Fx’ 

= 

 

= 

Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan 

deviasi yang sudah dikuadratkan 

Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan 

deviasi. 

Setelah diketahui nilai yang diperoleh kemudian mencari 

mean (My), median (Me), modus dan standar deviasi (SDx). Berikut 

ini adalah tabel 4.2 perhitungan deviasi standar. 

Tabel 4.2 

Perhitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

Variabel Keterampilan Operasi Hitung Siswa Kelas III MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

 

Interval f X fkb Fx ′  fx' ′2 f ′2 

22 – 24 14 23 30 322 +3 42 9 126 

19 – 21 7 20 16 112 +2 14 4 28 

16 - 18 5 17 9 45 +1 5 1 5 

13 – 15 2 14 4 8 0 0 0 0 
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10 – 12 2 11 2 4 -1 -2 1 2 

7 – 9 0 8 2 0 -2 0 4 0 

Total 30 - - 491 - 59 - 161 

 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar 

deviasinya dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel X 

Mx = 
�  

 = 
491 

30
 = 16, 36666667 

 

b. Mencari median 

½ n = ½ x 30 = 15 

Kelas median terletak pada nilai 19 - 21, sehingga  

ℓ  = 19 – 0,5 = 18,5  fkb = 9 

U = 21 + 0,5 = 21,5  fi    = 7 

Me = ℓ +  1

2
�−�   x i  

= 18,5 +  15−9

7
  x 3 

= 18,5 +    6
7
  x 3 

= 18,5 + (0,857142857 x 3) 

= 18,5 + 2,571428571 



103 

 

 

= 21,07142857 

= 21,07 

c. Mencari modus 

ℓ  = 22 – 0,5 = 21,5  fa = 0 

U = 24 + 0,5 = 24,5  fb = 16 

Mo = ℓ +   

+  
  x i 

= 21,5 +  0

0+16 
  x 3 

= 21,5 +  0 

= 21,5  

d. Mencari Standar Deviasi dari variabel X 

SDx = 

22 ''





 

N

fx

N

fx
  

= 

2

30

59

30

161 


  

=  2)97,1(37,5   

= 88,337,5   

= 49,1  

= 1,220655562 

Data diskriptif statistik tersebut dirangkum dalam tabel 4.3 

dan tabel 4.4 serta grafik 4.1. 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Operasi Hitung 

 

Interval f 

22 – 24 14 

19 – 21 7 

16 - 18 5 

13 – 15 2 

10 – 12 2 

7 – 9 0 

Total 30 

 

Grafik 4.1 

Keterampilan Operasi Hitung Siswa Kelas  III 

 MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

 

Tabel 4.4 

Ukuran Tendensi Sentral dan Penyebaran Data Keterampilan 

Operasi Hitung  

 

Ukuran Hasil 
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Mean 16,366666667 

Median 21,07 

Modus 21,5 

Standard Deviasi 1,220655562 

Maximal 24 

Minimal 10 

 

2. Deskripsi Data tentang Kemampuan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Kelas III MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika kelas III di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo tahun  ajaran 2014/2015 peneliti mengambil 

nilai dari tes tulis soal cerita matematika yang dikerjakan oleh 

siswa.
111

 

Setelah diketahui nilai yang diperoleh kemudian mencari 

mean (My), median (Me), modus dan standar deviasi (Sdy). Berikut 

ini adalah tabel 4.5 perhitungan deviasi standar. 

Tabel 4.5 

                                                           
111

 Lihat transkrip lampiran 14. 
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Perhitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

Variabel Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Siswa Kelas III 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

 

Interval f Y  fkb Fy y’ fy' ′2 f ′2 

89 – 100 16 94,5 30 1512 +3 48 9 144 

77 – 88 5 82,5 14 412,5 +2 10 4 20 

65 – 76 4 70,5 9 282 +1 4 1 4 

53 – 64 4 58,5 5 234 0 0 0 0 

41 – 52  0 46,5 1 0 -1 0 1 0 

29 - 40 1 34,5 1 34,5 -2 -2 4 4 

Total 30 - - 2475 - 60 - 172 

 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar 

deviasinya dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel X 

Mx = 
�  

 = 
2451  

30
 = 81,7 

b. Mencari median 

½ n = ½ x 30 = 15 

Kelas median terletak pada nilai 89 – 100, sehingga  

 = 89 - 0,5 = 88,5  fkb = 14 

U = 100 + 0,5 = 100,5  fi    = 16 
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Me = ℓ +  1

2
�−�   x i 

= 88,5 +  15−14

16
  x 12 

= 46,5 +  1

16
  x 12  

= 88,5 + (0,0625 x 12) 

= 88,5 + 0,75 

= 89,25 

c. Mencari modus 

ℓ  = 89 – 0,5   = 88,5  fa = 0 

U = 100 + 0,5 = 100,5  fb = 5 

Mo = ℓ +   

+  
  x i 

= 88,5 +  0

0+5 
  x 12 

= 88,5 +  0 

= 88,5  

= 90 

d. Mencari Standar Deviasi dari variabel X 
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SDy =  

= 

2

30

60

30

172 


  

 =  2)2(73,5   

= 473,5   

 = 73,1  

= 1,315294644 

Data diskriptif statistik tersebut dirangkum dalam tabel 4.6 

dan tabel 4.7 serta grafik 4.2. 

 

 

 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

Siswa Kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

 

Interval f 

89 – 100 16 

77 – 88 5 

65 – 76 4 
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53 – 64 4 

41 – 52  0 

29 - 40 1 

Total 30 

 

 

Grafik 4.2 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Siswa Kelas III  

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

 

Tabel 4.7 

Ukuran Tendensi Sentral dan Penyebaran Data Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita  

 

Ukuran Hasil 

Mean 81,7 

Median 89,25 
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Modus 90 

Standard Deviasi 1,315294644 

Maximal 100 

Minimal 33 

 

C. Analisis Data  

1. Keterampilan Operasi Hitung Siswa Kelas III MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo 

Tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui 

bagaimana tingkat penguasaan keterampilan operasi hitung siswa 

kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. Untuk menjawab 

masalah itu, maka dilakukan perhitungan dengan analisis deskriptif 

statistik.  

Dari hasil perhitungan sebelumnya, dapat diketahui mean 

(Mx) = 16,36666667 dan Standar Deviasi (SDx) = 1,220655562. 

Untuk menentukan kategori keterampilan operasi hitung siswa kelas 

III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo itu baik, cukup, dan 

kurang, dibuat pengelompokan sekor dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut:
112

 

                                                           
112

 Anas Sudijono, pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), 176. 
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- Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah kategori keterampilan operasi 

hitung itu baik. 

- Skor kurang dari Mx – 1.SD adalah kategori keterampilan 

operasi hitung  itu kurang. 

- Skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

kategori keterampilan operasi hitung itu cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

a. Mx + 1.SD   = 16,36666667 + 1. 1,220655562 

= 16,36666667 + 1,220655562 

= 17,58732223 

= 18 (dibulatkan) 

b.    Mx - 1.SD    =  16,36666667 - 1. 1,220655562 

= 16,36666667 - 1,220655562  

= 15,14601111 

= 15 (dibulatkan) 

Dari data ini kemudian dilakukan pengkategorian data 

berdasarkan pedoman berikut: 

- Kategori disiplin belajar baik jika nilainya > 18 

- Kategori disiplin belajar sedang jika nilainya 15 – 18 

- Kategori disiplin belajar  kurang jika nilainya < 15 
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Dari perhitungan dengan pedoman tersebut diperoleh 

hasil seperti pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Kategorisasi Keterampilan Operasi Hitung 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. 
Lebih dari 

18 
21 70 % Baik   

2. 15 – 18 5 16,67 % Cukup  

3. 
Kurang dari 

15 
4 13,33 % kurang  

Jumlah  30 100%  

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa 

keterampilan operasi hitung siswa kelas III MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 

21 responden (70%), dalam kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden (16,67%), dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 4 responden (13,33%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa keterampilan operasi hitung 

siswa kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo baik. 

 

 

2. Kemampuan dalam Menyelesaikan Soal Cerita Siswa Kelas III 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 
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Tujuan penelitian yang ke dua adalah untuk mengetahui 

bagaimana nilai tes kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa 

kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. Untuk menjawab 

masalah itu, maka dilakukan perhitungan secara deskriptif yang 

telah dilakukan pada sub bab deskripsi data.  

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My = 81,7 

dan SDy = 1,315294644 Untuk menentukan kategori keterampilan 

operasi hitung siswa kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

itu baik, cukup, dan kurang, dibuat pengelompokan sekor dengan 

menggunakan patokan sebagai berikut:
113

 

- Skor lebih dari My + 1.SD adalah kategori keterampilan operasi 

hitung itu baik. 

- Skor kurang dari My – 1.SD adalah kategori keterampilan 

operasi hitung  itu kurang. 

- Skor antara My – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

kategori keterampilan operasi hitung itu cukup. 

 

  

Adapun perhitungannya adalah: 

                                                           
113

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), 176. 
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a. My + 1.SD   = 81,7 + 1. 1,315294644 

= 81,7 + 1,315294644 

= 83,01529464 

= 83 (dibulatkan) 

b.    My - 1.SD    = 81,7 - 1. 1,315294644 

= 81,7 - 1. 1,315294644 

= 80,384705536 

= 80 (dibulatkan) 

Dari data ini kemudian dilakukan pengkategorian data 

berdasarkan pedoman berikut: 

- Kategori disiplin belajar baik jika nilainya > 83 

- Kategori disiplin belajar sedang jika nilainya 80 – 83 

- Kategori disiplin belajar  kurang jika nilainya < 80 

Dari perhitungan dengan pedoman tersebut diperoleh 

hasil seperti pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. 

Kategorisasi Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. 
Lebih dari 

83 
19 63,33 % Baik  

2. 80 – 83 2 6,67 % Cukup  

3. 
Kurang dari 

80 
9 30 % Kurang    

Jumlah  30 100%  
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Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas III 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 19 responden (63,33%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 2 responden (6,67%), dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 9 responden (30%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas III 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo baik. 

3. Korelasi Keterampilan Operasi Hitung Siswa dengan 

Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Kelas III 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 

Untuk menganalisis data tentang keterampilan operasi hitung 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika kelas III 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, peneliti menggunakan rumus 

korelasi product moment, karena data dari penelitian ini baik berupa 

variabel dependen dan variabel independen merupakan data interval, 

dan sampel yang digunakan dari penelitian ini merupakan data 
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kelompok sebanyak  30 siswa, maka penelitian ini menggunakan 

alat bantu berupa Peta Korelasi/Diagram Korelasi/Satter Diagram 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

17. Siapkan peta korelasinya, bagian atas untuk variabel X dan yang 

ke bawah untuk variabel Y. Untuk variabel X nilai terendah 

berada di kiri dan nilai terbesar berada di kanan, sedangkan 

untuk variabel Y nilai terendah berada di baris paling bawah dan 

nilai terbesar dipaling atas.  

18. Masing – masing (variabel X dan variabel Y) dipasangkan dan 

ditulis di kotak yang berpotongan sepasang demi sepasang 

dengan menggunakan turus sampai habis. 

19. Meletakkan x’ (-4, -3, …, +4, +5) dan y’ (-5, -4, …, +3, +4). 

20. Mengalikan frekuensi dengan x’ untuk nilai–nilai X dan 

mengalikan frekuensi dengan y’ untuk nilai–nilai Y. 

21. Mengkuadratkan y’ ( ′2), kemudian masing–masing dikalikan 

dengan frekuensinya yang disimbolkan ′2, begitu juga dengan 

x’. 
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22. Mencari x’y’ dengan melihat satu kotak yang ada frekuensinya 

kemudian dikalikan dengan x’ dan y’ yang lurus dengan kotak 

tersebut. 

23. Setelah selesai maka kolom x’y’dapat diisi dengan cara 

menjumlahkan masing–masing baris ke kanan untuk Y dan ke 

bawah untuk X. 

24. Semua kolom fy’, ′2, fx’y’, fx’, ′2, x’y’ diisi dan 

dijumlahkan. Untuk memastikan hitungan tersebut benar maka 

fx’y’ baik pada variabel X dan variabel Y harus sama.  

 

Tabel 4.10 

Peta Korelasi untuk Perhitungan Angka Indeks Korelasi Keterampilan 

Operasi hitung dengan Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita Matematika 

 

Interval 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 f(y) ′ f ′ ′� f ′� f ′ ′ 
89-100 

  
−3

  1
   

+6

   2
  

+18

     3
 

+90

   10
  16 +3 48 9 144 111 

77-88     
+4

   2
  

+8

   2
  

+6

   1
 5 +2 10 4 20 18 

65-76    
0

1
  

+1

   1
   

+6

  2
 4 +1 4 1 4 7 

53-64    
0

1
   

0

2
  

0

1
 4 0 0 0 0 0 

41-52 
 

     0 -1 0 1 0 0 

29-40   
+2

   1
     1 -2 -2 4 4 2 
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f(x) 0 2 2 5 7 14 30 - 60 - 172 138 ′ -2 -1 0 +1 +2 +3 -      

f ′ 0 -2 0 5 14 42 59      

 ′� 4 1 0 1 4 9 -      

f ′� 0 2 0 5 28 126 161      

f ′ ′ 0 -1 0 11 26 102 138    Hasil Sama 

 

25. Nilai-nilai yang didapatkan dimasukkan dalam rumus Cx’ dan 

Cy’. 

Cx' = 
� ′

 = 
59

30
 = 1,97 

Cy' = 
� ′

 = 
60

30
 = 2 

 

 

26. Mencari nilai Standar Deviasi. 

 = i  � ( )2

 −  �  2

 

= 1 161

30
 −  59

30
 2

 

= 1 5,37 −  (1,97)2 

= 1 5,37 − 3,88 
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= 1 1,49 

= 1 x 1,220655562 

= 1,220655562 

 = i  � ( )2

 −  �  2

 

= 1 172

30
 −   

60

30
 2

 

= 1 5,73 −  (2)2 

= 1 5,73 − 4 

= 1 1,73 

= 1 x 1,315294644 

= 1,315294644 

 

 

 

27. Menghitung �  dan uji t. 

�  = 

� ′ ′− ′ ′

′ ′  

= 
138

30
− (1,97  2)

1,220655562   1,315294644
 

= 
4,6−3,94

1,605521723
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= 
0,66

1,605521723
 

= 0,411081326 

= 0,411 

t  = 
� 1− �2�−2

 

= 
0,411 1− (0,411 )2

30−2

 

= 
0,411 1− 0,168921

28

 

= 
0,411 0,831979

28

 

= 
0,411 0,029681392

 

= 
0,411

0,172282883
 

= 2,385611344 

= 2, 39 

Setelah nilai koefisien korelasi  diketahui, untuk analisis 

interpretasinya yaitu: mencari db = N - nr. Diketahui bahwa 
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responden berjumlah 30 orang, jadi 30 – 2 = 28. Dengan df sebesar 

28, diperoleh “r” tabel  pada taraf signifikansi 5% sebesar 

0,361.
114

  

Berdasarkan perhitungan “r”  product moment  ditemukan 

= 0,411 dan bernilai positif (+0,411) serta = 0,361 maka  >  

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga ada korelasi positif 

antara keterampilan operasi hitung dengan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika kelas III di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Untuk menguji signifikansi dengan cara mencari t tabel 

dengan 1 - 
1

2
 α, α yang digunakan sebesar 5 % atau 0,05, taraf 

signifikansi 5% menunjukkan bahwa dari 30 sampel yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdapat 2 sampel yang 

salah. Jadi 1 - 
1

2
 0,05 = 1 - 0, 025 = 0,975, dan df = n – 2 = 30 – 2 = 

28, maka diperoleh tabel distribusi t Kriteria pengujian: 

3. Ho diterima dan Ha ditolak jika t ≤ “t” tabel  

4. Ho ditolak dan Ha diterima jika t ≥ “t” tabel 

Berdasarkan perhitungan uji-t ditemukan bahwa t = 2,39 dan 

“t” tabel 2,05, maka t > “t” tabel  sehingga Ho ditolak dan Ha 

                                                           
114

 Lihat transkrip lampiran 15. 
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diterima, sehingga terdapat korelasi antara keterampilan operasi 

hitung siswa dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita materi bilangan pada mata pelajaran matematika kelas III di 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2014/2015.   

Setelah ditemukan nilai t hitung, maka selanjutnya dicari 

nilai ρ-value yang merupakan nilai untuk memberitahukan seberapa 

besar resiko keliru apabila seseorang menolak Ho yang seharusnya 

diterima atau untuk mencari tingkat signifikansi korelasi suatu 

penelitian. Aturan yang dipakai adalah: 

3. Jika ρ ≤ 0,05 maka Ho ditolak, dan korelasi signifikan. 

4. Jika ρ ≥ 0,05 maka Ho diterima dan korelasi tidak signifikan.  

Dikarenakan dalam penelitian ini ditemukan t hitung sebesar 

2,39 dan dalam t tabel pada df = 28 terletak di antara nilai 2,05 

(α=0,025) dan nilai 2,47 (α=2,47). Sehingga nilai T/ρ untuk t = 2,39 

adalah sebagai berikut:
115

 

Perh atikan gambar 4.1 di bawah ini:  

0,025  T/ ρ         0,01 

 

 

2,05  2,39       2,47 

                                                           
115

 Lihat transkrip lampiran 16.  
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Gambar 4.1 

Interpolasi linier uji statistik korelasi keterampilan operasi hitung 

dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika 

 

Cara penyelesaiannya adalah: 

 
0,025−

0,025−0,01
 =  

2,05−2,39

2,39−2,47
 

T = 0,025 –   0,025 − 0,01  2,05−2,39
2,39−2,47

   
= 0,025 –   0,015  − 0,34− 0,42

   
= 0,025 –   0,015  0,809523809   
= 0,025 – 0,012142857 

= 0.012857142 

= 0, 013 

Dengan demikian nilai ρ = 0,013, apabila kita mencoba 

menolak Ho, maka kita akan berhadapan dengan resiko keliru 

menolak Ho yang seharusnya diterima sebesar 0.013. Secara 

statistik resiko ini kecil yaitu ρ  ≤ α = 0,013 ≤ 0,05 sehingga 

menolak Ho dapat kita lakukan dan hasil korelasi signifikan.  

Berdasarkan analisis data statistik di atas ditemukan bahwa 

nilai r hitung = 0,411 dan bernilai positif (+0,411), serta  nilai t = 

2,39 lebih besar dari t tabel = 2,05 pada tingkat signifikansi 0,013 (ρ 
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≤ α), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima artinya, ada korelasi 

positif dan signifikan antara keterampilan operasi hitung dengan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015.  

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya 

hubungan itu, maka dapat di gunakan pedoman seperti yang tertera 

pada tabel 4.10 berikut :
116

 

 

Tabel 4.11 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,40 – 0,50 Sedang atau cukup 

0,60 – 0,70 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, maka koefisien korelasi 

yang ditemukan sebesar 0,411 termasuk pada kategori sedang atau 

cukup. Jadi, terdapat korelasi yang cukup kuat antara keterampilan 

operasi hitung dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 
                                                           

116
 Anas Sudijono, Pengantar Statistika Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

193. 
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cerita matematika kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Pembahasan 

1. Tingkat Keterampilan Operasi Hitung Siswa Kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Dari analisis data ditemukan bahwa keterampilan operasi 

hitung siswa kelas III MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

tergolong baik yaitu dengan jumlah 21 siswa (70%), sedangkan 5 

siswa (16,67%) dalam kategori cukup, dan 4 siswa (13,33%) dalam 

kategori kurang baik. 

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa secara umum 

keterampilan operasi hitung siswa kelas III MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo ada pada kategori baik dengan prosentase 70%. 

Baik dalam kategori penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian. Dan dari hasil perhitungan sebelumnya pada perolehan 

skor keterampilan operasi hitung, secara keseluruhan siswa kelas III 

MI Mamaba’ul Huda mendapat skor tertinggi pada operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan, serta skor terendah pada operasi 

hitung perkalian dan pembagian.  
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Keterampilan operasi hitung merupakan kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk melakukan prosedur – prosedur operasi hitung 

yang meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. Keterampilan operasi hitung sangat dibutuhkan dalam 

pemecahan masalah matematika, dengan cara menyusun langkah – 

langkah membentuk pola dan strategi untuk memecahkan masalah 

tersebut.  

Keterampilan operasi hitung siswa juga dapat ditingkatkan 

dengan cara latihan secara kontinu, seperti mengerjakan latihan soal 

yang berhubungan dengan operasi hitung.  

2. Tingkat Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Siswa Kelas 

III di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Dari analisis data ditemukan bahwa kemampuan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas III MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo tergolong baik yaitu dengan jumlah 19 

siswa (63,33%), sedangkan 2 siswa (6,67%) dalam kategori cukup, 

dan 9 siswa (30%) dalam kategori kurang baik. 

Dari hasil tersebut ditemukan bahwa secara umum 

kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita siswa kelas III MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo ada pada kategori baik dengan 
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prosentase 63,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas III MI Mamba’ul 

Huda sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

merupakan kecakapan atau kemampuan dasar yang dimiliki 

seseorang untuk mengerjakan soal matematika yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari.  

Kemampuan menyelesaikan soal cerita sangat dibutuhkan 

oleh siswa karena soal tersebut erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari–hari yang mereka jalani.  

3. Korelasi Keterampilan Operasi Hitung Siswa dengan 

Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika Siswa Kelas III di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo 

Dari hasil analisis data ditemukan bahwa ada korelasi positif 

dan signifikan antara keterampilan operasi hitung siswa dengan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

dengan nilai koefisien korelasi 0,411, nilai korelasi positif sebesar 

+0,411 dan uji t = 2,39 lebih besar dari t tabel = 2,05 pada tingkat 

signifikansi 0,013. 
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Koefisien korelasi sebesar 0,411 bermakna bahwa tingkat 

keterampilan operasi hitung siswa mempunyai kontribusi yang 

cukup kuat terhadap hasil yang dicapai siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika.  

Korelasi bernilai positif yaitu +0,411 bermakna bahwa 

terdapat korelasi yang positif  antara keterampilan operasi hitung 

siswa dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika.  

Sedangkan nilai t = 2,39 yang lebih dari t tabel = 2,05 pada 

tingkat signifikansi 0,013 (ρ ≤ α), maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y yang 

berlaku pada sampel juga berlaku untuk semua anggota populasi.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian-uraian pada Bab I pendahuluan sampai dengan Bab 

IV hasil penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keterampilan operasi hitung siswa kelas III di MI Mamba’ul Huda 

Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 ada pada kategori 

baik . Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan 

prosentase tertinggi adalah kategori baik yaitu 21 siswa (70%) 

dalam kategori baik, sedangkan 5 siswa (16,67%) dalam kategori 

cukup, dan 4 siswa(13,33%) dalam kategori kurang baik. 

2. Kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita siswa kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 

ada pada kategori baik.  Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

tertinggi yaitu, 19 siswa (63,33%) dalam kategori baik, sedangkan 9 

siswa (30%) dalam kategori kurang baik, dan 2 siswa (6,67%) dalam 

kategori cukup. 

3. Ada korelasi yang positif dan signifikan antara keterampilan operasi 

hitung siswa dengan kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita 
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materi bilangan pada mata pelajaran matematika kelas III di MI 

Mamba’ul Huda Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

adanya korelasi dibuktikan dengan nilai r hitung > dari r tabel yaitu 

0,411 > 0,361. Sedangkan nilai korelasi positif ditunjukkan dengan r 

hitung yang bernilai positif yaitu +0,411. Serta adanya signifikansi 

dibuktikan dengan uji-t dan ρ-value, dan didapatkan hasil t hitung > 

t table yaitu 2,39 > 2,05, pada tingkat signifikansi 0,013 (ρ ≤ α) 

sehingga ada signifikansi hasil korelasi.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Orang Tua 

Hendaknya orang tua selalu  memperhatikan kebutuhan 

belajar anak,  prestasi anak, membimbing serta mengarahkannya 

untuk giat belajar, serta mengajak anak untuk bisa mengaplikasikan 

apa yang telah dipelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-

harinya.  

2. Bagi Kepala Sekolah  
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Diharapkan bagi kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas 

dan sarana belajar yang dapat menunjang siswa-siswinya untuk 

lebih berprestasi baik akademik maupun non akademiknya. 

 

 

3. Bagi Guru 

Bagi guru khususnya matematika diharapkan untuk lebih 

memberikan strategi yang menarik dalam mempelajari materi 

matematika, supaya siswa-siswi tidak menjadi jenuh, bosan dan 

menganggap matematika itu sulit. Guru matematika juga diharapkan 

untuk lebihmemperhatikan penguasaan keterampilan operasi hitung 

siswa terutama pada materi perkalian dan pembagian.  

4. Bagi Siswa-Siswi 

Diharapkan untuk terus rajin dan giat belajar untuk 

memperoleh prestasi yang baik, mengasah keterampilan yang 

mereka miliki untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, mematuhi 

peraturan yang ada, dan mendengarkan serta mentaati nasihat-

nasihat yang diberikan oleh orang tua maupun bapak/ibu guru.   
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