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ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA DALAM 

MENYELESAIKAN SOAL TIPE PISA 2015 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemamapuan literasi matematis 

siswa dalam menyelesaikan soal tipe PISA 2015 pada konten space and shape 

( ruang dan bentuk ). Kemampuan literasi matematika ada 4 indikator. Empat 

indikator tersebut adalah merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah, 

menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, menafsirkan solusi dalam 

pemecahan masalah dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah dua siswa 

yang diambil dari kelas IX B di MTs Muhammadiyah Nalumsari tahun ajaran 

2017/2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu 

teknik tes, teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Keabsahan data 

menggunakan teknik trianggulasiteknik dan triangulasi sumber, sedangkan teknik 

analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Perolehan prosentase terendah sebesar 20,91% berarti bahwa 

sebagian siswa belum mampu mengevalusi solusi dari soal yang telah diberikan. 

Prosentase tertinggi sebesar 29,55% berarti bahwa siswa selama mengerjakan 

sudah dapat merumuskan masalah nyata yang terdapat dalam soal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 4 kemampuan yang harus dipenuhi siswa untuk 

memiliki kemampuan literasi dalam pemecahan masalah. Dari hasil yang 

penelitian yang sudah dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan literasi yang dimiliki oleh siswa kelas IX B MTs Muhammadiyah 

Nalumsari dengan menggunakan 4 indikator yang sudah di tentukan. 

Kata Kunci:  Kemampuan , Literasi Matematika, Pemecahan Masalah, PISA 

Abstract 

This study aims to describe the ability of students' mathematical literacy in 

solving problems of type PISA 2015 on the content of space and shape (space and 

shape). Ability of math literacy there are 4 indicators. The four indicators are 

formulating real problems in problem solving, using math in problem solving, 

interpreting solutions in problem solving and evaluating solutions in problem 

solving. This type of research is qualitative research. The subjects of this study are 

two students taken from class IX B in MTs Muhammadiyah Nalumsari academic 

year 2017/2018. Data collection techniques used in the study of test techniques, 

documentation techniques and interview techniques. The validity of the data using 

technique triangulation techniques and triangulation of sources, while data 

analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion. The 

lowest percentage gain of 20.91% means that some students have not been able to 

evaluate the solution of the given problem. The highest percentage of 29.55% 

means that the students during the work have been able to formulate the real 

problem contained in the problem. The results of this study indicate that 4 

capabilities that must be met students to have the ability literasi in problem 
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solving. 

Keywords: Ability, Mathematical Literacy, Problem Solving Problem 

1. PENDAHULUAN

Matematika diberikan kepada peserta didik dengan tujuan membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Akan tetapai selama ini dalam 

pengajaran matematika selalu diaplikasikan dengan monoton (Ibarahim 

dan Suparni, 2012:34). Sehingga menuntut berubahnya pengajaran 

matematika dari sekedar mendapat hal yang berupa informative dari guru 

menuju pengajaran/ pendekatan constructive (Ibrahim dan Suparni, 

2012:34). Literasi metematika menjadi pilihan yang tepat untuk 

mengerjakan matematika secara tepat dan cermat sehingga menghasilkan 

jawaban yang tepat pada soal yang diberikan. Pengetahuan dan kemaapuan 

yang awal yang di miliki oleh siswa menjadi bahan yang relevan sebagai 

landasan berfikir dalam menyelesaikan masalah. 

 Dalam menyelesaikan masalah membutuhkan ketekunan dalam 

mempelajarinya. Oleh karena itu dalam mempelajari matematika kurang 

tepat bila dilakukan dengan menghafal saja akan tetapi matematika dapat 

dipelajari dengan baik dengan cara mengerjakan soal matematika. Dalam 

proses mengerjakan latihan soal tersebut siswa mulai berliterasi bagaimana 

tahapan penyelesaian soal tersebut. Anak yang mampu berliterasi akan 

menuliskan pernyatan-pernyatan yang tepat, menjawab pertanyaan dengan 

tepat dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara efisien dan 

kreatif. Secara umum berliterasi adalah menganalisis, memberi alasan dan 

mengkomunikasikan pengetahuan matematikanya secara efektif. 

Literasi matematika dimaknai sebagai kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan dan pemahaman matematis secra efektif dalam 

menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari (Stenn dan Turner, 

2007:287). Dalam penulisan lain literasi diartikan sebagai kemampuan 

seorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika 

dalamberbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran  
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secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur dan fakta untuk 

menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena / kejadian 

(Sri Wardani dan Rumiati, 2011:11). 

Di MTs Muhammadiyah Nalumsari sendiri, banyak siswa yang 

belum mengenal apa itu tipe soal PISA. Demikian juga dengan guru 

matematika MTs Muhammadiyah Nalumsari yang belum begitu 

mengenal soal tipe PISA.Siswa seperti belum mengetahui kenapa 

ketika mengerjakan matematika harus sesuai alur ataupun sesuai 

konsep. Sehingga yang terjadi adalah pandangan siswa hanya menuju 

ke hasil tanpa memperhatikan proses literasi matematika. 

Menanggapi permasalahan tersebut, guru matematika kelas VIII di 

MTs Muhammadiyah Nalumsari mengungkapkan kepada peneliti pada 

hari sabtu 13 Mei 2017 tentang kurangnya literasi matematika 

sebagian siswa dalam proses pembelajaran. Menurut guru matematika 

kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII di MTs 

Muhammadiyah Nalumsari  tergantung pada tingkat pemahamannya 

terkait penjelasan gurunya. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian guna mengetahui kemampuan literasi matematika siswa 

kelas VIII MTs Muhammadiyah Nalumsari dalam menyelesaikan soal 

tipe PISA. 

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena peneliti 

melakukan analisis kemampuan literasi matematika siswa dalam 

pemecahan masalah soal tipe PISA pada kelas XI  semester ganjil. 

Penelitain kualitatif adalah penelitain yang dapat menjelaskan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, 

presepsi orang atau kelompok (Hamdi,2014:9). 

Data dalam penelitian ini adalah berupa data hasil observasi, data 

hasil tessiswa dan juga wawancara kepada siswa selaku subjek penelitian, 
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melalui pekerjaan siswa,siswa dapat menyelesaikan soal yang digunakan 

penelitian untuk memperjelas kemampuan literasi matematika dalam 

pemecahan masalah yang dicapai oleh siswa. Data penelitian ini berupa 

tingkat kemampuan literasi yang mengacu pada Sri Wardani(Sri Wardani 

dan Rumiati, 2011:11). 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah soal yang 

dibuat oleh peneliti yang sudah divalidasi oleh satu orang dosen dan satu 

orang guru mata pelajaran matematika. Soal yang dibuat sudah memuat 

indikator kemampuan literasi dan indikator pemecahan masalah 

matematika. Soal tersebut akan dijadikan data valid untuk peneliti dan 

narasumber yang kan dipilih peneliti adalah hasil dari pekerjaan dan 

perolehan skor berdasarkan indikator dari soal. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : 1) Teknik tes 

untuk mengukur kemampuan siswa dilihat dengan hasil tes siswa 2) 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

selama penelitian 3) Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data 

yang lebih akurat mengenai kemampuan literasi matematika dalam 

menyelesaikan masalah. 

 Tenik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

menggunakanindikator literasi dengan menggunakan jawaban siswa dari 

soal yang telah diberikan, jawaban atau pekerjaan siswa selanjutnya dinilai 

berdasarkan pedoman penskoran. Hasil jawaban siswa selanjutnya dinilai 

berdasarkan skor pada pedoman penskoran, pedoman penskoran yang di 

gunakan dalam penilaian terdapat pada lembar lampiran, selanjutnya dari 

hasil jawaban siswa yang telah dinilai kemudian dipilih satu jawaban yang 

sesuai dengan skor dengan satu jawaban tersebut dapat dianalisis dengan 

indikator kemampuan literasi matematika dan indikator pemacahan 

masalah. 

Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti dapat dilakukan 

dengan menggunakan triangulasi teknik, traingulasi data dan triangulasi 
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sumber. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data 

dengan 3 narasumber ahli. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksankan dengan mengambil kelas IX B sebanyak 33 

siswa dengan subjek penelitian yaitu siswa A. Analisis siswa A terhadap 

tingkatan kemampuan literasi matematika dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Merumuskan masalah nyata dan menyusun model matematika.  

Pada bagian ini siswa sudah dapat merumuskan masalah nyata dan 

membangun ketrampilan dasar dalam memahami masalah, siswa sudah 

dapat menuliskan informasi yang terkandung dalam soal, berikut adalah 

jawaban siswa yang didukung oleh hasil wawancara yang menunjukan 

siswa sudah dapat merumuskan masalah nyata dan menyusun model 

matematika dalam pemecahan masalah. 

Jawaban siswa : 

Hasil pekerjaan siswa A terdapat pada gambar 1 berikut : 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa A pada S1 
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Dari gambar 1. siswa belum mempunyai kemampuan literasi yang 

cukup siswa belum bisa menuliskan informasi yang terdapat di soal , siswa 

belum menuliskan diketahui, ditanya dan dijawab , siswa belumbisa 

merumuskan masalah nyata yang terkandung didalam soal tersebut. Hasil 

wawancara peneliti terhadap siswa A yang belum dapat merumuskan 

masalah nyata dan menuliskan model matematika adalah sebagai berikut : 

P : kemudian informasi yang kamu dapat dan kamu pahami apa ? 

A : dicari x diketahui salah satu sudutnya , dimisalkan sudut a dan sudut b 

P : yang ditanya pada soal tersebut apa ? 

A: besar salah satu sudutnya yang dimisalkan x 

Pada wawancara diatas siswa sudah mampu merumuskan maslah 

nyata mulai dari apa yang diketahui apa yang ditanya dan dan dikerjakan 

dengan cara yang bagaimana merumuskan masalah nyata merupakan 

kemampuan literasi yang dasar untuksiswa agar mampu memahami soal 

yang diberikan dengan merumuskan masalah nyata maka informasi yang 

yang ada disoal akan didapatkan sehingga memudahkan dalam 

mengerjakan soal.  

Kemampuan literasi siswa A pada S1 memenuhi tiga indikator 

yaitu indikator pertama merumuskan masalah nyata, indikator yang kedua 

yaitu menggunakan matematika, dan indikator yang ketiga yaitu 

menafsrikan solusi dan siswa A1 tidak memnuhi indikator yang keempat 

yaitu mengevaluasi solusi dalam literasi matematika sehingga tingkat 

kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah  siswa adalah 

cukup literer.  

Pada bagian ini setelah siswa menyusun masalah nyata selanjutnya 

menggunakan matematika dengan model matematika.Menggunakan 

matematika dengan model matematika dan diselesaikan secara matematis 

adalah menuliskan rumus matematika atau model matematika yang di 

ketahui dalam soal. Rumus yang digunakan siswa A kurang tepat karena 

tidak dituliskan secara matematis berikut adalah hasil jawaban siswa yang 

didukung dengan hasil wawancara yang menunjukan siswa A kurang 

mampu dalam menggunakan matematika dengan model matematika. 
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Jawaban Siswa : 

Hasil pekerjaan siswa A terdapat pada gambar 2. berikut : 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa A pada S2 

Dari gambar 2 tersebut siswa A belum menggunakan matematika 

atau menuliskan rumus akan tetapi  siswa langsung pada tahap 

mengerjakan soal dengan tidak menuliskan rumus yang digunakan untuk 

mengerjakan S2, berikut hasil wawancara dengan siswa A yang belum 

mampu menggunakan matematika dengan menuliskan rumus adalah 

sebagai berikut :. 

P : lalu bagaimana cara menyelesaikannya ? 

A : dengan rumus pythagoras  

P : bagaimana caranya ? 

A: sisi tegak dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan 

dikurangi dengan alas dikuadratkan 

Pada wawancara diatas siswa A sudah paham mengenai 

rencana penyelesaian S2, siswa A sudah dapat menggunakan 

matematika dengan menyebutkan rumus pythagoras dengan cara 

mengkuadratkan sisi tegaknya kemudian di cari dengan  

mengkuadratkan sisi miring dikurangi alas dikuadratkan kemudian 

hasil dari sisi tegaknya adalah 5 m.  
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Kemampuan literasi siswa A pada S2 memenuhi tiga indikator 

yaitu indikator pertama merumuskan masalah nyata, indikator yang kedua 

yaitu menggunakan matematika, dan indikator yang ketiga yaitu 

menafsrikan solusi dan siswa A1 tidak memenuhi indikator yang keempat 

yaitu mengevaluasi solusi dalam literasi matematika sehingga tingkat 

kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah  siswa adalah 

cukup literer.  

Pada bagian ini siswa A menafsirkan solusi dengan konteks 

permasalahan selanjutnya siswa mengerjakan dengan rumus yang sudah di 

dituliskan pada langakah awal, jika siswa tidak sistematis dan tidakteliti 

siswa akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan S2. Berikut adalah 

hasil jawaban yang didukung dengan hasil wawanacara yang menunjukan 

siswa memberikan penjelasan lanjut dalam melaksanakan rencana 

pemecahan masalah. 

Jawaban Siswa  

Hasil pekerjaan A terdapat pada gambar 3. berikut : 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan A pada S3 

Dari gambar 3.tersebut siswa A belum menuliskan  apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal hanya menuliskan informasi 
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yang terdapat dalam S3 akan tetapi siswa A sudah dapat menafsirakan 

solusi dengan mengerjakan dan hasil pekerjaan ya sudah sesuai. Berikut 

hasil wawanacara yang dilakukan dengan siswa A dalam menyelesaikan 

S3 

A : panjang lintasan rodanya 570 m ,diameter dari roda tersebut adalah 56 

cm dan ditanyakan n lintasannya atau putaran roda belakang  

P : kenapa kamu tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan ?  

A : sudah pak tapi kata-katanya tidak saya tuliskan  

P : lalu, bagaimana langkah penyelesaiannya ? 

A :dengan menggunakan rumus keliling lingkaran  

P : lalu bagaimana cara mengerjakannya ? 

A : rumus keliling lingkaran adalah phi kali diameter kemudian hasil dari 

kelilingnya adalah 176 cm dengan phi nya  
22

7
 kemudian menggunakan 

rumus n lintasan yaitu panjang lintasan roda dibagi dengan keliling 

rodanya dan hasilnya adalah 323 kali putaran  

Pada wawanacara diatas siswa sudah dapat menfsirkan solusi yaitu 

dengan mengerjakan soal sesuai dengan rumus keliling lingkaran. Hasil 

pekerjaan siswa A dalam menghitung keliling lingkaran sudah tepat dan 

menghitung banyaknya lintasan pada roda juga sudah tepat dan sesuai, 

artinya siswa sudah memecahkan masalah apda S3 dan siswa sudah dapat 

menafsirkan solusi pada pemecahan masalah. 

 Kemampuan literasi siswa A pada S3 memenuhi tiga indikator 

yaitu indikator pertama merumuskan masalah nyata, indikator yang kedua 

yaitu menggunakan matematika, dan indikator yang ketiga yaitu 

menafsrikan solusi dan siswa A1 tidak memenuhi indikator yang keempat 

yaitu mengevaluasi solusi dalam literasi matematika sehingga tingkat 

kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah  siswa adalah 

cukup literer.  

Pada bagian ini siswa setelah mengerjakan soal, siswa harus dapat 

menyimpulkan apa yang telah dikerajakan, mengevaluasi solusi dari solusi 
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yang sudah ditafsirkan dalam pemecahan masalah adalah mengecek 

kembali dari awal pekerjaan hingga hasil yang udah didapatkan kemudian 

menyimpulkan dari soal yang sudah dikerjakan. Berikut adalah hasil 

jawaban siswa yang didukung dengan hasil wawanacara yang 

menunjukkan siswa menyimpulkan dalam pengecekan kembali dari apa 

yang sudah dikerajakan . 

Jawaban siswa : 

Hasil pekerjaan A terdapat pada gambar 4. berikut : 

Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa A pada S4 

Dari gambar 4. tersebut siswa A menuliskan kesimpulan dengan 

kata lain siswa A sudah dapat melakukan pengecekan kembali dan 

mecantumkan kesimpulan dari apa yang sudah dikerjakan hasil wawancara 

peneliti terhadap siswa A yang sudah dapat menyimpulkan apa yang telah 

dikerjakan adalah seperti berikut ini : 

P : apakah jawaban kamu sudah benar ? 

A : ya pak sudah  

P : jadi bagaimana kesimpulannya ? 

A : jadi tinggi trowongan dalamnya adalah 500 cm  

Pada wawancara diatas diketahui siswa sudah mampu 

mengevaluasi solusi dengan menyimpulkan dan mengecek kembali 
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pekerjaan yang sudah dikerjakan, mengevaluasi adalah melakukan 

pengecekan kembali dari apa yang sudah dikerjakan dan kemudian di 

simpulkan.  

Kemampuan literasi siswa A pada S4 memenuhi tempat indikator 

yaitu indikator pertama merumuskan masalah nyata, indikator yang kedua 

yaitu menggunakan matematika, dan indikator yang keempat memenuhi 

yaitu mengevaluasi solusi dalam literasi matematika sehingga tingkat 

kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah  siswa adalah 

literer.  

Dari  analisis data mengenai hasil pekerjaan dan hasil wawancara 

dengan siswa, peneliti mendapatkan data mengenai jenis-jenis kemampuan 

literasi matematika dalam pemecahan masalah pada soal tipe PISA. 

Kemampuan yang dimiliki oleh siswa adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan masalah nyata

Pada kemampuan ini siswa belum mampu merumuskan 

masalah nyata dan menyusun model matematis pada masalah yang 

diberikan. Dibuktikan dengan siswa belum dapat menuliskan informasi 

yang terkandung didalam soal, siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui apa yang ditanyakan dan dijawab dengan bagaimana, point-

point tersebut merupakan hal yang penting dalam merumuskan 

masalah nyata dan menyusun model matematis pada masalah yang 

diberikan. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa siswa A kurang literer 

dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan kurangnya dalam 

memahami masalah dan mengevaluasi solusi atau mengecek kembali 

menjadi penyebab dari kurangnya literer siswa. Perilaku memahami 

soal dengan membaca dalam pemecahan masalah akan sangat 

berpengaruh pada proses literasi. Hal ini sejalan dengan penelitain 

yang dilakukan oleh  Mulyadi (2015) bahwa kesalahan terbanyak pada 

pemahaman soal adalah dikarenakan masalah subjek yang tidak 

memahami dan mengetahui konsep artinya kemampuan memahami 

soal pada siswa sangatlah berpengaruh pada proses literasi siswa  
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Siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi khususnya 

dibidang matematika dalam masalah soal-soal yang bertipe PISA pada 

kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah mampu 

merumuskan masalah nyata, mampu mengunakan matematika atau 

menggunakan rumus yang tepat dan mampu mengevaluasi solusi atau 

mengecek kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan hal tersebut 

merupakan kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah 

pada soal tipe PISA yang tinggi yang dimiliki oleh siswa. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Budiono dan Wardono 

(2014) bahwa dengan menerapkan model pembelajaran berbasis 

serupa dengan soal PISA nilai matematika siswa mengalami 

peningkatan dari sebelumnya, dengan demikian kemampuan literasi 

siswa juga jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan diberikanya soal 

tipe PISA siswa akan mampu mencapi indikator kemampuan literasi 

matematika. 

2. Menggunakan matematika

Pada kemampuan ini siswa sudah dapat menggunakan matematika, 

siswa sudah dapat menuliskan rumus yang akan di pakai dalam 

mengerjakan soal yang diberikan, kemudian siswa juga sudah mampu 

menuliskan model matematikanya , dibuktikan dengan siswa A pada 

lembar pekerjaanya sudah mampu menggunakan rumus yang benar 

dalam mengerjakan soal dan pada hasil wawancara siswa juga sudah 

dapat menyembutkan rumus yang digunakan dan dari mana rumus 

tersebut didapatkan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan 

Zulkardi (2013) bahwa siswa pada saat diberikan soal tipe PISA, siswa 

sudah dapat mengembangkan dengan baik, siswa sudah dapat 

memperoleh informasi dari soal yang diberikan, sebagian siswa juga 

sudah dapat menuliskan model matematisnya akan tetapi ada juga 

siswa yang masih kesulitan dalam menuliskan model matematisnya. 
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Dalam penelitian ini siswa sudah mampu memahami masalah, 

mampu menggunakan matematika dan melaksanakannya, siswa 

mampu berliterasi pada tingakatan cukup atau menengah dan pada 

wawancara siswa A juga sudah cukup literer atau menengah halini 

sejalan dengan pengelompokan tingkat kemampuan literasi 

matematika yang sesuai dengan indikator yaitu : tidak literer, kurang 

literer, cukp literer dan literer. 

3. Menafsirkan solusi

Pada kemampuan ini siswa A dapat menafsirkan dengan konteks 

permasalahan yang diberikan, siswa yangdapat merumuskan masalah 

nyata pasti juga dapat menafsirkan solusi dari permasalahan yang 

diberikan terbukti dalam wawancara dengan siswa A, sudah dapat 

menafsirkan solusi dengan baik dan dengan jawaban yang benar. 

Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik pasti 

akan memiliki kemampuan literasi matematika yang baik pula.  

Dalam penelitian ini sola-soal tipe PISA dapat memberikan 

dampak positif pada proses pembelajaran matematika sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yudi Yunika (2016) bahwa siswa yang 

mengerjakan soal-soal tipe PISA hasilnya akan berdampak positif pada 

kemampuan literasi matematika siswa tersebut. 

Dalam penelitian ini mengingatkan kembali kepada siswa tentang 

rumus-rumus atau materi yang telah dipelajari sebelumnya maka pada 

saat mengerjakan siswa menalar soal yang ada kemudian menuliskan 

rumus yang akan digunakan, hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Asiyah Jamilah (2016) bahwa dengan mengerjakan 

soal tipe PISA logika dan penalaran siswa akan berfungsi kemudian 

jika siswa terbiasa dengan mengerjakan soal tipe PISA maka logika 

dan menalar siwa akan meningkat. 

4. Mengevaluasi solusi.

Pada kemampuan ini siswa belum dapat mengevaluasi solusi  dari 

solusi yang sudah di tafsirkan, siswa belum mampu melakukan 

pengecekan kembali. Hasil pekerjaan siswa A menunjukkan  bahwa 
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siswa belum mampu mengevaluasi solusi dari soal PISA yang sudah 

diberikan. Terlihat bahwa siswa A sudah dapat mengerjakan soal akan 

tetapi siswa A belum mampu mengevaluasi solusi dari soal yang sudah 

di kerjakan . 

Hasil pekerjaan siswa juga di pengaruhi oleh merumuskan masalah 

nyata dan menggunakan matematika pada pengerjaan soal PISA akan 

tetapi pada tahap ini siswa belum mampu mengevalusi solusi atau 

menyimpulkan dari apa yang telah dikerjakn pada soal tipe PISA 

.siswa hanya mampu mengerjakan dengan rumus yang benar. 

Strategi guru atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

juga sangat berpengaruh pada kemampuan literasi matematika siswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2010) 

menyatakan bahwa pengajaran pemecahan masalah meningkatkan 

kesadaran akan pengetahuan dan kemampuan siswa selama proses 

pemecahan masalah. Dapat dikatakan bahwa penerapan pengajaran 

pemecahan masalah lebih efektif dalam membantu siswa memperbaiki 

kinerja pemecahan masalah dari pada kegiatan pemecahan masalah 

tradisional. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Winarni (2015)  bahwa 

dalam belajar matematika dapat meningkatkan kemampuan literasi 

matematika, nilai rata-rata untuk kompetensi refleksi atau 

mengevaluasi solusi sebesar 47,6 hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

pada penelitian ini dimana pada indikator mengevaluasi banyak siwa 

yang belum mampu melakukan evaluasi solusi dari soal yang telah 

dikerjakan. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian , maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kemampuan siswa kelas IX B MTs Muhammadiyah 

Nalumsari dalam menyelesaikan soal PISA terdapat 4 kemampuan literasi 

dalam pemcahan masalah. Kemampuan tersebut adalalah sebagai berikut: 
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Pertama kemampuan merumusakan masalah nyata dalam memahami 

masalah. Pada kategori ini siswa yang sudah mampu menuliskan dan 

merumuskan masalah nyata atau mampu menuliskan informasi yang 

terdapat dalam soal.Kedua Kemampuan menggunakan matematika untuk 

membuat rencana pemecahan masalah. Pada kategori ini sebagian besar  

siswa dengan tingkataan cukup litrerer, dalam mengerjakan soal yang telah 

diberikan siswa sudah mampu menuliskan rumus yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan masalah. Ketiga Kemampuan menafsirkan solusi 

dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada kategori ini 

sebagian siswa dengan tingakatan kurang literer siswa belum mampu 

menyelesaikan soal dengan pekerjaan dan hasil yang benar, siswa hanya 

mampu menggunakan rumus saja akan tetapi pada hasil akhir siswa belum 

mampu menemukan jawaban yang benar. Keempat Kemampuan 

mengevaluasi solusi dalam melakukan pengecekan kembali dari apa yang 

telah di kerjakan. Pada kategori ini sangat sedikit sekali siswa yang 

memiliki kemampuan mengevalusi atau mengecek kembali, banyak siswa 

masih pada tingkatan tidak literer siswa belum mampu melakukan evalusi 

kembali dari soal yang telah dikerjakan. 
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