Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) FKIP Universitas Muria Kudus

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOAL CERITA MATEMATIKA BERBASIS
KEUNGGULAN LOKAL DITINJAU DARI UNSUR KETERBACAAN
Henry Suryo Bintoro1, Ratri Rahayu2 , Ristiyani3
Program Studi Pendidikan Matematika1, Program Studi Pendidikan Matematika2 , Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia3
FKIP Universitas Muria Kudus
ristiyani@umk.ac.id

ABSTRAK
Soal cerita masih menjadi masalah bagi guru dan siswa SD dalam pembelajaran matematika.
Kesulitan dalam membaca dan memahami bahasa pada soal cerita akan berpengaruh terhadap
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
keterampilan guru dalam menyusun soal cerita matematika dengan memperhatikan unsur
keterbacaan soal. Akibatnya siswa tidak dapat menyelesaikan soal cerita matematika dengan benar
karena tidak dapat memahami soal. Kondisi ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa jika
siswa terampil dalam menyelesaikan masalah menjadi indikator siswa tersebut memiliki
kemampuan matematika yang tinggi. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan
pengetahuan kepada guru SD 3 Hadipolo Kudus tentang penyusunan soal cerita matematika
berbasis keunggulan lokal Kudus yang memenuhi unsur keterbacaan soal. Target pengabdian ini
adalah mentransfer ipteks inovasi evaluasi matematika SD kepada guru SD 3 Hadipolo Kudus
dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan guru dalam bentuk pelatihan interaktif dan
pendampingan tentang: (1) penyusunan soal cerita matematika, (2) integrasi keunggulan lokal ke
dalam evaluasi matematika SD, (3) penyusunan soal berdasarkan unsur keterbacaan soal dan (3)
pendampingan simulasi dan praktik evaluasi mata pelajaran matematika SD dengan soal cerita
produk pengabdian. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan memberikan
pelatihan interaktif dan pendampingan.
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PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pembelajaran yang berkualitas di
kelas. Pembelajaran akan berkualitas apabila didukung oleh guru profesional yang memiliki
kompetensi professional, pedagogik, kepribadian, dan sosial (UU Guru dan Dosen Pasal 10).
Selain itu, pembelajaran berkualitas juga didukung oleh siswa yang berkualitas (cerdas intelektual
dan memiliki motivasi belajar tinggi), serta sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai.
Guru profesional akan memiliki kinerja yang baik, demikian juga dengan siswa yang berkualitas
akan memiliki perilaku positif dalam pembelajaran.
Tercapai atau tidaknya pembelajaran matematika salah satunya dapat dinilai dari
keberhasilan siswa dalam memahami konsep matematika dan memanfaatkan pemahaman ini
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi
atau tes untuk mengukur prestasi belajar siswa. Akan tetapi prestasi belajar matematika siswa
Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya prestasi belajar matematika ini ditunjukkan oleh
peringkat Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2012,
untuk matematika hanya menduduki 63 dari 64 negara peserta dengan rata-rata skor 375 jauh dari
nilai rata-rata skor internasional adalah 494 (OECD, 2014: 5). Hasil Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa prestasi
matematika siswa Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 50 negara dengan poin 397 (Mullis, et
al 2015). Hasil-hasil survei yang dilakukan TIMSS dan PISA menggambarkan masih rendahnya
kemampuan matematika siswa.
Menurut Retna, dkk (2013), seseorang akan memiliki kemampuan matematika yang tinggi
jika terampil menyelesaikan soal matematika. Pembelajaran soal cerita matematika merupakan
pembelajaran yang mengaitkan masalah dengan kehidupan sehari-hari (Waluyati & Rahardjo.
2011). Soal cerita matematika yang menyajikan permasalahan terkait dengan kehidupan seharihari berperan penting dalam kehidupan siswa. Soal cerita matematika merupakan bentuk evaluasi
kemampuan siswa terhadap konsep matematika yang telah dipelajari diuraikan dalam bentuk cerita
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kemudian dibuat model matematika, diselesaikan dengan menerapkan rumus matematika, serta
diinterpretasikan hasilnya sesuai dengan konteks masalah yang ada pada soal tersebut. Soal cerita
selalu ada pada beberapa ujian, seperti ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir
semester.
Kenyataan di lapangan, soal cerita masih menjadi masalah bagi guru dan siswa dalam
pembelajaran matematika (Yu Ku dan Sullivan, 2002 ). Hal ini akan berakibat pada rendahnya
prestasi belajar matematika. Banyak hal yang menjadi kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita
matematika. Membaca dan memahami masalah dengan bahasa matematis menjadi kesulitan siswa
dalam belajar matematika (Sepeng dan Suthembile, 2013: 331). Kesulitan dalam bahasa dapat
berpengaruh terhadap kemampuan anak di bidang matematika. Soal matematika yang berbentuk
cerita menuntut kemampuan membaca untuk memecahkannya (Abdurrahman, 2010). Oleh karena
itu anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan pula dalam memecahkan
soal matematika yang berbentuk cerita tertulis.
Kesulitan siswa dalam soal-soal matematika perlu mendapat perhatian. Guru harus dapat
membantu anak dalam mengatasi masalah yang menyebabkannya mengalami kesulitan dalam
pembelajaran matematika khususnya pada penyelesaian soal cerita. Guru dapat menyajikan soal
cerita ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sehingga dapat memudahkan dalam
penyelesaian.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru SD 3 Hadipolo Kudus, diperoleh informasi
informasi bahwa guru tidak membuat soal cerita sendiri, melainkan bersumber dari buku paket
yang diterbitkan pemerintah. Guru mengalami kesulitan dalam menyusun soal cerita yang secara
efektif dapat menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Guru merasa
tidak percaya diri dengan soal yang dibuat sendiri karena khawatir mengenai ketepatan
penggunaan bahasa. Alasan lain yang menjadikan guru enggan membuat soal cerita sendiri yaitu
setiap ujian semester siswa mengerjakan soal yang telah disusun oleh KKG. Selain mengalami
permasalahan dalam pembuatan soal matematika, ternyata guru SD 3 Hadipolo mengalami
kendala ketika harus menanamkan karakter cinta tanah air dan pengenalan budaya Kudus kepada
siswa terutama pada mata pelajaran matematika. Menurut mereka, konteks matematika tidak dapat
dikaitkan dengan keunggulan lokal yang ada di Kota Kudus.
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METODE PELAKSANAAN
Mitra dari Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk pelatihan dan Pendampingan
Penyusunan Soal Cerita Matematika Berbasis Keunggulan Lokal Ditinjau dari Unsur Keterbacaan
adalah Guru SD 3 Hadipolo Kudus. Adapun jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan
pendampingan ini sebanyak 10 orang guru dan 1 kepala sekolah. Pendampingan penyusunan soal
cerita matematika tersebut bertujuan agar guru SD 3 Hadipolo memiliki pemahaman yang
mendasar dan benar mengenai: 1) soal cerita matematika, 2) keunggulan lokal kudus, 3) unsur
keterbacaan, 4) langkah penyusunan soal cerita matematika, dan 5) gambaran simulasi dan praktik
penyusunan soal cerita matematika berbasis keunggulan lokal. Fasilitator pendampingan
penyusunan soal cerita matematika bagi guru di SD 3 Hadipolo Kudus ini adalah Henry Suryo
Bintoro, M.Pd., Ratri Rahayu, M.Pd., dan Ristiyani, M.Pd.
Participant active learning (peserta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pendampingan
soal cerita matematika) merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini. Sedangkan
bentuk pelatihan ini adalah pelatihan interaktif dan pendampingan sehingga terjadi interaksi dua
arah antara tim pengabdian dan peserta kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada peserta (guru SD 3 Hadipolo Kudus) untuk menyumbangkan ide, gagasan, pendapat,
pikiran, kreativitas, dan pengalamannya sehingga diperoleh ilmu yang akan bermanfaat untuk
pembelajaran matematika.
Metode yang digunakan dalam pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut. (1)
Ceramah, metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan, antara lain soal
cerita matematika, keunggulan lokal Kudus, unsur keterbacaan, dan langkah penyusunan soal
cerita matematika. (2) Tanya jawab, tanya jawab adalah metode penyampaian materi untuk
pelatihan yang dilakukan dengan tujuan memberikan kejelasan suatu informasi/ pengetahuan dan
konsep. Peserta pendampingan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada tim pengabdian
untuk memperoleh kejelasan atas suatu informasi yang belum diketahui, dan juga sebaliknya. (3)
Diskusi, kegiatan diskusi dilakukan dengan cara melibatkan peserta pendampingan untuk
membahas dan menyelesaikan tugas dalam kegiatan pendampingan. Metode diskusi bertujuan
agar terjadi interaksi antara tim pengabdian dengan peserta atau antar peserta untuk bertukar
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pikiran terkait ide dan gagasan masing-masing. (4) Simulasi, simulasi penggunaan soal cerita
matematika merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu dan tempat terbatas sebagai follow
up dari teori yang telah dipaparkan. Simulasi dalam pengabdian ini berupa kegiatan pembelajaran
matematika yang dilakukan peserta pendampingan (guru SD 3 Hadipolo Kudus) menggunakan
soal cerita yang telah dibuat. (5) Praktik, praktik merupakan kegiatan yang dilakukan peserta
pendampingan sesuai dengan arahan fasilitator. Peserta pendampingan praktik menyusun soal
cerita matematika serta praktik melakukan evaluasi pembelajaran matematika SD menggunakan
soal cerita matematika.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat terdiri atas: 1) tahap
perencanaan, 2) tahap pelaksanaan kegiatan , 3) tahap follow up kegiatan dalam bentuk praktik uji
coba pembuatan produk hasil pendampingan yang berupa soal cerita matematika berbasis
keunggulan lokal Kudus, 4) tahap simulasi, yaitu praktik evaluasi matematika SD menggunakan
soal cerita matematika, dan 5) tahap evaluasi kegiatan.
Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri atas tiga kegiatan: (1) Studi
pendahuluan dan analisis kebutuhan dilakukan di SD 3 Hadipolo guna menentukan rancangan soal
cerita matematika. Studi pendahuluan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis kegiatan
evaluasi pembelajaran matematika di sekolah, analisis ketersediaan bank soal di sekolah, analisis
pengenalan keunggulan lokal Kudus di sekolah, analisis keterampilan guru untuk menyusun soal
cerita matematika, dan analisis kebutuhan penggunaan soal cerita matematika sekolah dasar; (2)
Perencanaan ipteks (materi praktik dan pendampingan) dari berbagai literatur tentang penyusunan
soal cerita matematika untuk SD, serta tata cara penggunaannya sebagai bahan untuk
pendampingan pembuatan media permainan matematika untuk guru-guru SD. Rancangan materi
dalam pengabdian berupa pendampingan soal cerita matematika ini yaitu: materi menganai
keunggulan lokal Kudus, materi langkah-langkah penyusunan soal cerita, materi unsur bahasa dan
keterbacaan, dan materi penyusunan soal cerita matematika berbasis keunggulan lokal Kudus yang
memenuhi unsur keterbacaan.
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Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan ini terbagi menjadi empat
kegiatan: (1) Sosialisasi fungsi langkah-langkah penyusunan soal cerita matematika. Sosialisasi
mengenai soal cerita matematika, pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian soal cerita, dan
langkah-langkah menyusun soal cerita; (2) Sosialisasi keunggulan lokal Kudus memberikan
pengetahuan kepada peserta pendampingan berbagai keunggulan lokal Kudus yang dapat
diintegrasikan ke dalam materi matematika; (3) Sosialisasi aspek bahasa dan keterbacaan
memberikan pengetahuan kepada guru SD 3 Hadipolo mengenai penggunaan bahasa yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia dan materi dalam soal harus sesuai dengan tingkat perkembangan
anak didik. Selain itu, soal yang baik harus memenuhi unsur keterbacaan, sehingga siswa dapat
dengan mudah memahami soal matematika; (4) aspek bahasa dan unsur keterbacaan, tim
pengabdian melakukan pendampingan penyusunan soal cerita matematika berbasis keunggulan
lokal Kudus terhadap guru SD 3 Hadipolo. Pada kegiatan ini, masing-masing guru menyusun dua
soal cerita matematika yang berkaitan dengan keunggulan lokal Kudus. Materi pada soal yang
dibuat disesuaikan dengan kelas yang diampu oleh tiap guru.

Gambar 1. Pemaparan dan Sosialisasi Langkah-langkah Penyusunan Soal Cerita Matematika
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Gambar 2. Pemaparan dan Sosialisasi Keunggulan Lokal Kudus

Gambar 3. Sosialisasi Aspek Bahasa dan Keterbacaan
Ketiga, tahap follow up. Pada tahap follow up kegiatan, tim pengabdian melakukan
pendampingan praktik uji coba penyusunan soal cerita matematika sebagai produk hasil
pendampingan. Adapun produk hasil pendampingan adalah sebagai berikut: (1) soal cerita
matematika berbasis keunggulan lokal Kudus; (2) kreativitas guru dalam menyusun soal
matematika ditinjau dari unsur keterbacaan; (3) inovasi evaluasi pembelajaran matematika SD
yang terwujud dalam simulasi evaluasi prestasi belajar.
Keempat, tahap simulasi. Pada tahap simulasi, peserta pengabdian melakukan simulasi
evaluasi mata pelajaran matematika SD dengan menggunakan soal cerita yang telah dibuat oleh
guru.

Gambar 4. Simulasi Evaluasi Pembelajaran
Kelima, tahap evaluasi. Pada pengabdian ini dilaksanakan dua tahapan evaluasi, yaitu
evaluasi yang dilakukan oleh teman sejawat peserta pendampingan dan evaluasi hasil oleh tim
pengabdian. Kegiatan evaluasi oleh teman sejawat berupa kegiatan saling menilai, memberi kritik,
saran, masukan, dan penghargaan atas produk berupa soal cerita matematika. Tim pengabdian
melakukan kegiatan evaluasi, menilai, memberi kritik, saran, masukan dan penghargaan terkait
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hasil pendampingan, produk pendampingan, simulasi evaluasi pembelajaran matematika SD
menggunakan soal cerita matematika.

Gambar 4. Evaluasi oleh Tim Pengabdian

SIMPULAN
Kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan soal cerita matematika berbasis
keunggulan lokal ditinjau dari unsur keterbacaan guru di SD 3 Hadipolo Kudus mampu melakukan
inovasi pembelajaran matematika SD dengan menggunakan soal cerita matematika. Perwujudan
dari hal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Guru SD 3 Hadipolo Kudus dapat menambah
pengetahuan mengenai soal cerita matematika, keunggulan lokal Kudus, unsur bahasa dan
keterbacaan; (2) Guru SD 3 Hadipolo Kudus dapat menyusun soal cerita matematika berbasis
keunggulan lokal Kudus; (3) Guru SD 3 Hadipolo Kudus dapat melakukan simulasi evaluasi
pembelajaran matematika SD menggunakan soal cerita matematika produk dari hasil
pendampingan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, beberapa saran
yang bisa disampaikan adalah: (1) guru hendaknya lebih berinovasi dalam menyusun perangkat
evaluasi sehingga dapat memperoleh hasil penilaian yang valid dan (2) guru dapat
mengintegrasikan keunggulan lokal daerah ke dalam pembelajaran sebagai upaya pengenalan dan
pelestarian budaya Indonesia.
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