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ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA SMP DALAM 

MENYELESAIKAN SOAL BERORIENTASI PISA KONTEN QUANTITY 

  

Abstrak 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ada dalam segala jenjang pendidikan. 

Kehidupan sehari – hari tidak terlepas dari ilmu matematika. Penelitian ini bertujuan 

untuk 1) menguji perbedaan kemampuan literasi matematika dalam menyelesaikan 

soal berorientasi PISA konten quantity pada siswa berdasarkan gender; 2) 

mendeskripsikan kemampuan literasi matematika dalam mematematisasi, menalar, 

dan memecahkan masalah soal berorientasi PISA konten quantity;. Penelitian ini 

diklasifikasi sebagai penelitian mix methods yaitu dengan memadukan 

 penelitian kualitatif dan kuantitatif. Desain penelitian dalam penelitian kuantitatif 

adalah eksperimen semu. Sedangkan desain penelitian dalam penelitian kualitatif 

adalah etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes 

tertulis, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi 

teknik dan sumber. Teknik analisis data untuk penelitian kuantitatif menggunakan uji 

prasyarat dan uji hipotesis, untuk penelitian kualitatif menggunakan flow model. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ada perbedaan antara kemampuan literasi 

matematika siswa laki – laki dan perempuan, berdasarkan rata – rata diperoleh bahwa 

kemampuan literasi matematika siswa perempuan lebih tinggi dari siswa laki – laki; 

2a) dalam kemampuan mematematisasi siswa masih kesulitan untuk menerjemahkan 

soal dan membuat kesimpulan untuk menemukan informasi; 2b) masih banyak siswa 

yang dalam proses  menggabungkan atau menghubungkan komponen,informasi atau 

variabel yang didapat mengalami kesulitan; 2c) kesalahan dalam pemilihan strategi 

yang tepat masih dialami oleh siswa. 

 

Kata Kunci: soal pisa, kemampuan literasi, mematematisasi, menalar, memecahkan 

masalah 

 

Abstract 

Mathematics is a subject that exists in all levels of education. Daily life can not be 

separated from mathematics. This study aims to 1) examine the differences in 

mathematical literacy skills in solving PISA-oriented content quantity questions for 

students in terms of gender; 2) describing mathematical literacy skills in 

grammarization, reasoning, and solving problems with PISA oriented content 

content; This study was classified as a mix methods study, namely by combining 

qualitative and quantitative research. The research design used in quantitative 

research is a quasi-experimental. While the research design used in qualitative 

research is ethnographic Data collection techniques used are observation, written 

tests, interviews, and documentation. Test the validity of the data using triangulation 

techniques and sources. Data analysis techniques for quantitative research use 

prerequisite testing and hypothesis testing, for qualitative research using flow 

models. The results showed that 1) there was a difference between the mathematical 

literacy abilities of male and female students, based on the average obtained that the 

mathematical literacy abilities of female students were higher than that of male 

students; 2a) in the ability to label the students still have difficulty translating 
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questions and making conclusions to find information; 2b) there are still many 

students who are in the process of combining or connecting components, information 

or variables obtained having difficulties; 2c) students' mistakes in choosing the right 

strategy are still experienced.  

 

Keywords: pisa problems, liberation ability, mathematizing, reasoning, solving 

problems 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Susanto (2013: 185) matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia pekerjaan, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika pada dasarnya merupakan mata pelajaran yang mendidik siswa agar 

cakap berhitung, memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpikir secara rasional 

dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari – hari yang berkaitan 

dengan perhitungan angka. Objek matematika bersifat abstrak, matematika disusun 

secara hierarkis, dan cara penalaran matematika adalah deduktif dan penalaran 

induktif atas dasar fakta dan gejala yang muncul, hingga berlaku umum perkiraan 

dalam segala dimensi kehidupan. Banyak sekali persoalan kehidupan yang 

memerlukan kemampuan menghitung. Salah satu kemampuan dalam matematika 

yaitu kemampuan literasi. Kemampuan literasi merupakan pengetahuan untuk 

mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalamkehidupan sehari – hari.  

Untuk mengetahui kemampuan literasi  siswa dalam bidang studi matematika 

maka salah satunya adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan soal 

berorientasi PISA konten quantity. Soal PISA merupakan salah satu soal yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa rentang usia 15 – 

16 tahun diseluruh dunia. Lebih tepatnya untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menganalisis, mengemukakan alasan, mengkomunikasikan alasan, dan ide-ide efektif 

untuk menggambarkan, merumuskan, dan menafsirkan soal matematika dalam 

berbagai situasi. Siswa yang memiliki kemampuan literasi yang baik maka tingkat 

kepekaan terhadap konsep matematika mana yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  
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Matematika adalah momok yang menakutkan bagi kebanyakan siswa. Siswa 

merasa takut, karena kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. Sebagian 

besar kesulitan siswa datang dalam bentuk pemahaman tujuan dari masalah yang 

diberikan, memahami apa yang ditanyakan tentang atau kurangnya pemahaman 

siswa tentang materi yang terkait dengan maslah ini. Selain itu, terkadang siswa 

membuat kesalahan dalam perhitungan mereka (Mulbar dkk, 2017: 68). Penyelesaian 

soal berorientasi PISA menuntut siswa untuk dapat memahami soal dengan seksama. 

Siswa juga diharuskan untuk dapat mengembangkan tiga indikator kemampuan 

literasi yaitu mematematisasi, menalar, dan memecahkan masalah.Oleh karena itu 

dibutuhkan sebuah model evaluasi yang memberikan peluang pada siswa untuk 

mengembangkan tiga kemampuan yang sudah disebutkan agar diperoleh hasil yang 

sesuai dengan tujuan. Hal tersebut dapat tercapai dengan memberikan soal-soal 

berorientasi PISA. 

Sekolah menengah pertama merupakan jenjang pendidikan dasar pada 

pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Tingkat 

pendidikan ini sudah cukup terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

termasuk usia dimana soal PISA diujikan. Soal PISA bisa dijadikan salah satu acuan 

dalam melakukan evaluasi pembelajaran matematika yang mampu mengevaluasi 

tentang kemampuan literasi siswa yang sangat penting digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menguji perbedaan kemampuan literasi 

matematika dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA konten quantity pada siswa 

ditinjau dari gender; 2a) mendeskripsikan kemampuan literasi matematika dalam 

mematematisasi soal berorientasi PISA konten quantity; 2b) mendeskripsikan 

kemampuan literasi matematika dalam menalar soal berorientasi PISA konten 

quantity; 2c) mendeskripsikan kemampuan literasi matematika dalam memecahkan 

masalah soal berorientasi PISA konten quantity. 

 

2. METODE  

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian mixed method yaitu memadukan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian kuantitatif adalah eksperimen semu karena dalam penelitian ini tidak 
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semua variabel dapat dikendalikan. Dalam penelitian ini jenis penelitian kuantitatif 

digunakan dalam penyusunan soal tes berorentasi PISA konten quantity dan 

perhitungan perbedaan kemampuan literasi matematika ditinjau dari gender. 

Sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah etnografi. 

Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data dari 

informan yaitu dengan wawancara serta dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII dan guru matematika SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes tertulis, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data 

untuk penelitian kuantitatif menggunakan uji prasyarat dan uji hipotesis, untuk 

penelitian kualitatif menggunakan flow model. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Organitation for Economic Co-operation and Development (2014) menyatakan 

bahwa kemampuan literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seorang untuk 

merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, 

termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis menggunakan konsep, 

prosedur dan fakta untuk menggambarkan menjelaskan atau memperkirakan 

fenomena atau kejadian (Asmara, Waluya, & Rochmad, 2017). Literasi matematis 

merupakan salah satu domain yang diukur dalam studi  The Programme for 

International Student Assessment (PISA). PISA sendiri merupakan satu dari dua 

program penilaian terhadap kemampuan siswa dan terhadap prestasi matematika, 

yang secara rutin dilakukan setiap tiga tahun sejak tahun 2000. Tujuan PISA adalah 

menilai pengetahuan dan keterampilan matematis yang siswa peroleh dari sekolah, 

serta kemampuan menerapkannya dalam persoalan sehari-hari (Abidin, Mulyati, & 

Yunansah, 2018: 101). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan soal berorientasi 

PISA konten quantity untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa. 

Selesai proses uji coba soal, peneliti melakukan pengoreksian terhadap hasil 

kerja siswa. Peneliti merekap nilai kemudian diuji dengan menggunakan microsoft 
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excel untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas siswa laki – laki dan 

perempuan. Dari hasil perhitungan menggunakan metode Lilliefors didapatkan Lhitung 

= 0,113 dan Ltabel = 0,2016 untuk siswa laki -  laki. Sedangkan Lhitung = 0,214 dan 

Ltabel = 0,319 untuk siswa perempuan.  Karena Lhitung< Ltabel maka data dikatakan 

normal. Untuk menguji homogenitas dengan menggunakan metode Barlett ( 

Walpole, 1982: 396) didapatkan b = 0,8803 dan bk(α; n1, n2,..,nk)= 0,824 yang artinya 

homogen karena tidak memenuhi daerah kritik. 

Setelah uji tersebut selesai dilanjutkan dengan uji t untuk menemukan adanya 

perbedaan kemampuan literasi antara siswa laki – laki dan perempuan. Berikut tabel 

perhitungannya. 

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis 

Siswa Jumlah subjek Rerata Standar Deviasi Variansi 

Laki- laki 

Perempuan 

17 

6 

32,882 

53,333 

17,539 

11,690 

307,61 

136,667 

 

Hasil perhitungan didapatkan thitung = -2,636. Dengan mengunakan -ttabel = 2,08 

maka H0 ditolak. Sehingga dalam proses uji t dihasilkan bahwa ada perbedaan antara 

siswa laki- laki dengan siswa perempuan. Kemudian untuk menentukan tingkat 

perbedaan tersebut peneliti melihat dari rata – rata nilai yang didapat oleh siswa laki 

– laki dan perempuan. Dan hasilnya rata – rata niai siswa perempuan lebih baik dari 

pada siswa laki – laki. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan literasi siswa 

perempuan dikelas VIII C lebih baik dari pada siswa laki – laki. Selain itu 

berdasarkan tingkat kemampuan literasi siswa perempuan menempati tingkat 

berkemampuan tinggi dan sedang, tidak ada yang berada pada tingkat rendah. 

Berbeda dengan penelitian Karmila (2018) yang menyatakan bahwa siswa 

perempuan hanya sampai level 1 karena kehabisan waktu. Setelah diadakan 

wawancara ternyata terbukti bahwa siswa perempuan mampu memahami maksud 

soal di level 2. Sedangkan untuk siswa laki –laki berhasil mencapai level nomor 2 

meskipun jawaban yang diberikan belum benar. Tidak ada perbedaan yang cukup 

signifikan antara siswa laki- laki dan perempuan. 

Kemampuan literasi matematika merupakan salah satu kemampuan yang 

mendukung dalam kemampuan matematis yang sangat penting untuk dikuasai terkait 
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dengan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga indikator yang 

digunakan dalam menentukan tingkat kemampuan literasi siswa yang termasuk 

dalam komponen proses yaitu mematematisasi (mathematizing), menalar (reasoning 

and argument), dan memecahkan masalah (devising strategies for solving problem). 

Berikut hasil kualifikasi rata – rata persentase tiap indikator berdasarkan pedoman 

penilaian yang dibuat oleh Morris dan Gibbon (1986: 142). 

Tabel 2. Hasil Kualifikasi Rata – Rata Persentase Tiap Indikator 

Indikator Laki-laki Perempuan Persentase 

Keseluruhan 

Kriteria 

Keseluruhan 

Mematematisasi 43% 59% 47,33 % Rendah 

Menalar 33% 60% 40,29 % Rendah 

Memecahkan Masalah 24% 42% 28,70 % Rendah 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jawaban tentang kemampuan literasi 

matematika dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA konten quantity pada siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 diketahui 

bahwa pada kemampuan mematematisasi terhadap soal yang diberikan masih 

kurang. Hal tersebut dapat dinilai dari kemampuan siswa untuk membuat kesimpulan 

dan menafsirkan soal kedalam bentuk matematika atau kedalam bentuk yang lebih 

sederhana. Dengan melihat dari lembar jawab siswa pada bagian diketahui langsung 

dapat dilihat kemampuan mematematisasi siswa. Dalam penelitian kali ini masih 

banyak siswa yang tidak menuliskan apa saja yang diketahui, variabel – variabel apa 

saja yang ada dalam soal, yang dibutuhkan untuk proses pemecahan masalah.  

Dalam menilai kemampuan menalar siswa, peneliti melihat bagaimana siswa 

menggabungkan informasi – informasi dan memberikan alasan untuk membuat 

penafsiran sebagai contoh siswa mampu menghubungkan komponen atau variabel 

terpisah yang disajikan dalam suatu masalah. Siswa mengetahui hubungan – 

hubungan yang terjadi antar komponen atau variabel untuk kemudian ditemukan 

sebuah strategi penyelesaian masalah. Setelah peneliti melakukan penelitian ini. 

Masih banyak siswa yang tidak mengetahui hubungan antar komponen atau variabel 

tersebut. Siswa menggunakan variabel atau komponen yang seharusnya tidak perlu 

digunakan dalam penyelesaian masalah.  
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Kemampuan memecahkan masalah dinilai dari kemampuan menemukan strategi 

atau tindakan langsung yang merupakan lanjutan dari penggabungan informasi yang 

relevan yang diberikan untuk mencapai sebuah hasil atau kesimpulan. Dalam 

penelitian ini soal yang peneliti buat tidak membutuhkan rumus spesifik atau rumus 

pasti yang digunakan siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. 

Namun disini penulis menuntut siswa untuk menemukan sendiri strategi atau 

tindakan yang dirasa siswa dapat digunakan dalam penyelesaian masalah sehingga 

tercapai tujuan yang ditentukan.  Dalam penelitian kali ini mendapatkan hasil bahwa 

masih banyak siswa yang belum menggunakan strategi atau tindakan langsung yang 

tepat untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang telah disebutkan diawal hal 

tersebut bisa terjadi karena siswa tidak memahami masalah yang diberikan. Siswa 

masih kurang dalam mematematisasi atau membuat kesimpulan dan menafsirkan 

variabel yang ada dalam persoalan yang diberikan. Hal tersebut dapat menyebabkan 

kesulitan dalam menemukan strategi.  

Ketiga kemampuan yaitu kemampuan mematematisasi, menalar, dan 

memecahkan masalah merupakan kemampuan yang sangat penting  dimiliki oleh 

siswa. Dengan adanya kemampuan tersebut maka kemampuan literasi siswa akan 

terbentuk sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari – hari. Namun berdasarkan hasil peneitian membuktikan 

bahwa kemampuan literasi siswa SMP Muhammadiyah 5 masih rendah. Hal tersebut 

terbukti berdasarkan hasil uji soal berorientasi PISA nilai siswa masih dibawah rata – 

rata nilai yang diangggap baik. Siswa hanya dapat memperoleh rata – rata nilai 

33,235 untuk siswa laki – laki yang berjumlah 16, dan rata – rata nilai 53,333 untuk 

siswa perempuan yang berjumlah 7 siswa.Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Rusmining, Waluya, dan Sugianto (2014) bahwa literasi matematika siswa 

dalam hal komponen proses yang menyebutkan bahwa kemampuan mathemathizing, 

reasoning and argumen, dan memecahkan masalah lebih rendah dari pada aspek 

yang lain dalam komponen proses. 

Banyak siswa yang tidak mengerjakan soal secara penuh. Ada beberapa nomor 

yang dikosongi tanpa ada tulisan. Banyak alasan yang menyebabkan hal tersebut 

salah satunya adalah pemahaman siswa terhadap soal yang diberikan, karena soal 



8 
 

membutuhkan pemahaman lebih. Soal sejenis soal cerita yang didalamnya terdapat 

kalimat – kalimat panjang juga menyebabkan siswa malas untuk membaca soal dan 

akhirnya tidak didapat hasil yang tepat. 

Selain itu karena soal yang diujikan merupakan soal berorientasi PISA yang 

pastinya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang sedang ajarkan membuat siswa 

kesulitan dalam menjawab. Kurangnya kebiasaan siswa dalam mengerjakn soal – 

soal yang mengasah kemampuan literasi membuat siswa merasa asing dengan soal 

yang diujikan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kemampuan literasi matematikasiswa 

SMP dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA konten quantitydapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: Pertama, ada perbedaan kemampuan literasi matematika 

dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA konten quantity antara siswa laki – laki 

dan perempuan. Dengan membandingkan rata – rata siswa laki – laki dan perempuan 

diperoleh kesimpulan bahwa rata – rata nilai siswa perempuan lebih tinggi dari pada 

siswa laki – laki. Sehingga kemampuan literasi matematika siswa perempuan lebih 

tinggi dari pada siswa laki – laki. 

Kedua, Masih banyak siswa yang kesulitan dalam membuat kesimpulan dan 

menafsirkan soal atau permasalahan yang diberikan. Siswa belum dapat menemukan 

komponen, informasi, atau variabel yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian 

masalah. Pada kemampuan ini siswa laki-laki mendapatkan rata – rata persentase 

43% yang tergolong rendah, sedangkan siswa perempuan mendapat rata – rata 

persentase 59% yang tergolong sedang. Hasil rata – rata persentase keseluruhan yaitu 

47,33% yang masih tergolong rendah. 

Ketiga, siswa menghubungkan informasi yang seharusnya tidak digunakan 

dalam proses perhitungan. Siswa cenderung menghubungkan informasi tanpa ada 

keterangan mengenai hubungan yang terjadi antara informasi – informasi 

tersebut.Pada kemampuan ini siswa laki-laki mendapatkan rata – rata persentase 43% 

yang tergolong rendah, sedangkan siswa perempuan mendapat 59% yang tergolong 
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sedang. Hasil rata – rata persentase keseluruhan yaitu 47,33% yang masih tergolong 

rendah. 

Keempat, Dalam proses memecahkan masalah banyak siswa yang salah dalam 

memilih strategi yang tepat. Soal yang diberikan memang tidak menggunakan rumus 

pasti, hal tersebut membuat siswa kebingunan untuk menyelesaikan masalah. Dalam 

penelitian kali ini rata – rata persentase siswa laki – laki 24 % tergolong sangat 

rendah, sedangkan perempuan 42 % tergolong rendah. Hasil rata – rata persentase 

keseluruhan siswa dalam kemampuan memecahkan masalah hanya 28,70 % yang 

tergolong rendah. 
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