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KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA KELAS VIII DALAM 

MENYELESAIKAN SOAL BERORIENTASI PISA 

DENGAN KONTEN QUANTITY 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) menguji perbedaan kemampuan literasi matematika 

siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA konten Quantity 

berdasarkan gender; dan 2) mendeskripsikan kemampuan literasi matematika level 

rendah, sedang dan tinggi. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gatak dengan 

mengambil dua kelas sebagai sampel. Jenis penelitian yang digunakan adalah Mixed 

Method Research. Teknik pengambilan data terdiri atas tes, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik dalam melakukan uji keabsahan data. Teknik analisis data kualitatif 

menggunakan tahapan uji normalitas, uji homogenitas, transfomasi data dan Mann 

Whitney U-Test. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan tahapan pengumpulan 

data, reduksi data penyajian data serta penarikan data dan verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kemampuan literasi matematika siswa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan ditinjau dari gender. Rata-rata kemampuan literasi siswa masih 

berada pada level rendah, hanya terdapat beberapa siswa yang dapat mencapai level 

sedang, dan tidak ada siswa yang mampu mencapai kemampuan literasi matematika 

level tinggi. 

 

Kata kunci : kemampuan literasi matematika, PISA, quantity 

 

Abstract 

This study aims to, 1) examine the differences in mathematical literacy skills of clas 

VIII students in solving PISA-oriented questions in content Quantity based on gender 

dan 2) describe the mathematical literacy skills of low, medium and high levels. The 

study was conducted at SMP 1 Gatak and choosing two classes as sample. The type 

of research is Mixed Method Research. The data collection technique consists of 

tests, interviews and documentation. This study uses source triangulation techniques 

and technical triangulation in testing the validity of the data. The qualitative data 

analysis technique uses the test stagesnormality, homogeneity test, data 

transformation and Mann Whitney U-Test. Quantitative data analysis techniques use 

the stages of data collection, data reduction also data presentation and data 

withdrawal and verification. The results showed that students' mathematical literacy 

abilities did not have a significant difference in terms of gender. The average literacy 

ability of students still at low level, there are only a few students who can reach 

medium level, and no students are able to achieve high level math literacy skills. 

 

Keyword : mathematical literacy skills, PISA, quantity 
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1. PENDAHULUAN 

Era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi 

tantangan bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Keikutsertaan Indonesia 

dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi tantangan lain yang harus 

dihadapi. Agar dapat bertahan dan bersaing dengan negara lain dibutuhkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 

Johar (2012) menyatakan bahwa kualitas pendidikan sering dijadikan sebagai 

tolak ukur perkembangan suatu negara. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika, sains, dan membaca beserta aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari dijadikan sebagai gambaran kualitas pendidikan khususnya terhadap 

siswa usia wajib belajar (SD sampai kelas 3 SMP). 

Saat ini ujian nasional masih menjadi salah satu tolak ukur kemampuan siswa 

sekaligus digunakan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Namun 

nilai rata-rata ujian nasional siswa di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud, 

Totok Suprayitno memaparkan bahwa pada tahun 2016 rata-rata nilai ujian nasional 

smp 58,61 kemudian mengalami penurunan menjadi 54,25 pada tahun 2017 dan di 

tahun 2018 semakin merosot lagi dengan rata-rata ujian nasional hanya 51,8. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia cenderung 

menurun (Yunelia, 28 Mei 2018). 

Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) berupaya memperbaiki 

kualitas ujian nasional di Indonesia dengan menyisipkan 10 persen soal Higher 

Order Thingking Skill (HOTS) pada soal ujian nasional tahun 2018. Menurut ketua 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, pengadaan soal 

HOTS membuat standar pendidikan Indonesia semakin tinggi sehingga dapat 

mengejar ketertinggalan dari negara lainnya. Oleh sebab itu, kedepannya soal HOTS 

akan terus diadakan dengan persiapan yang baik dan peningkatan pembelajaran baik 

pada siswa maupun guru (Uly, 8 Mei 2018). 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) 

Kemendikbud Hamid Muhammad mengaku butuh waktu yang panjang untuk 

mengenalkan HOTS ke seluruh guru dan pelajar di Indonesia. Hamid menambahkan 
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jika tidak dikenalkan sedari sekarang, nilai Indonesia tidak akan pernah bertambah 

untuk meraih standar The Program for International Student Assessment atau PISA 

(Mediani, 23 April 2018). 

PISA adalah survei tiga tahunan yang dilakukan terhadap murid-murid berusia 15 

tahun di negara-negara industri utama dunia. PISA merupakan inisiasi the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), survei tersebut 

memberikan informasi kualitas pendidikan negara peserta sekaligus dapat digunakan 

sebagai acuan dalam memperbaiki system pendidikan. Fokus PISA terbagi menjadi 

tiga mata pelajaran utama, yakni, membaca, matematika dan sains. 

Indonesia mulai bergabung dalam studi PISA pada tahun 2000. Keterlibatan 

Indonesia dalam studi PISA adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui 

sejauh mana kesiapan dan kemampuan siswa Indonesia untuk bersaing dengan siswa 

dari negara lain. Berdasarkan hasil studi PISA yang dipublikasikan oleh OECD, pada 

domain matematika yang menilai kemampuan literasi matematika siswa, peringkat 

Indonesia cenderung berada di urutan bawah. 

Tabel 1. Hasil Studi PISA Domain Matematika 

Tahun 
Skor rata-rata 

Indonesia 

Skor rata-rata 

Internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Total Negara 

Peserta 

2000 367 500 39 41 

2003 360 500 38 40 

2006 391 500 50 57 

2009 371 500 61 65 

2012 375 500 64 65 

2015 386 500 65 72 

Sumber : PISA 2015 : PISA Result in Focus (OECD,2018) 

Rata-rata skor kemampuan siswa laki-laki di Indonesia pada PISA 2009 

(OECD,2010a) adalah 371 dan siswa perempuan memperoleh skor 372. Hal tersebut 

membuktikan bahwa kemampuan siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak jauh 

berbeda. 

OECD (2009a) menjelaskan bahwa dalam PISA terdapat tiga komponen utama 

dari domain matematika yakni konten, konteks, dan kompetensi. Konten dalam PISA 
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terdiri atas empat jenis yaitu (1) Space and Shape ; (2) Change and Relationship ; (3) 

Quantity ; dan (4) Uncertainty. 

Konten Quantity mencakup kemampuan bernalar secara kuantitatif, 

mempresentasikan sesuatu dalam angka, memahami langkah matematika, berhitung 

di luar kepala dan melakukan penaksiran (OECD,2013). Konten Quantity melibatkan 

fenomena numerik serta hubungan kuantitatif dan pola. Ini berkaitan dengan 

pemahaman ukuran relatif, pola numerik, dan penggunaan angka untuk mewakili 

kuantitas, jumlah dan ukuran. Soal-soal pada konten Quantity banyak 

diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, menghitung pajak, 

megukur waktu, mengukur jarak, dll. Sehingga jelas bahwa konten Quantity perlu 

dikembangkan dan dikenalkan kepada siswa dari sekarang untuk membantu siswa 

dalam menghadapi permasalahan di kehidupan nyata. 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal PISA pada 

domain matematika, tingkat kesulitan dari soal-soal yang diberikan dibagi menjadi 

enam level profisiensi. 

Tabel 2. Level Profisiensi Kemampuan Siswa Domain Matematika Pada PISA 

Level Kriteria 

1 Siswa dapat menjawab pertanyaan yang didefinisikan dengan jelas dan 

melibatkan konteks rutin yang dikenal serta informasi yang relevan 

tersedia. Mereka mampu mengidentifikasi informasi dan melaksanakan 

prosedur rutin sesuai dengan instruksi langsung dalam situasi eksplisit. 

2 Siswa pada tingkat ini dapat menggunakan algoritme dasar, formula, 

prosedur atau konvensi. Mereka mampu melakukan penalaran langsung 

dan membuat interpretasi hasil. 

3 Siswa dapat menjalankan prosedur dengan jelas, termasuk yang 

membutuhkan keputusan berurutan. Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana. Mereka dapat 

mengembangkan komunikasi singkat yang melaporkannya interpretasi, 

hasil dan penalaran. 
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Level Kriteria 

4 Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model eksplisit untuk situasi 

konkret yang kompleks. Siswa pada tingkat ini dapat memanfaatkan 

keterampilannya dengan baik dan mengemukakan alasan serta pandangan 

yang berkembang secara fleksibel sesuai dengan konteks. Mereka dapat 

membangun dan mengkomunikasikan penjelasan dan argumen berdasarkan 

interpretasi, argumen, dan tindakan mereka. 

5 Siswa dapat memilih, membandingkan, dan mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah yang sesuai untuk menangani masalah kompleks yang 

terkait dengan model-model ini. Siswa pada tingkat ini dapat bekerja secara 

strategis menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas dan berkembang, 

serta kemampuan representasi yang baik sesuai dengan situasi yang 

dihadapi. Mereka dapat melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan 

dan mengkomunikasikannya. 

6 Siswa dapat membuat konsep, menggeneralisasi, dan memanfaatkan 

informasi yang mereka peroleh dan membuat pemodelan yang sesuai 

dengan situasi masalah yang kompleks. Kemudian dapat menerapkan 

wawasan dan pemahaman bersama dengan penguasaan operasi matematika 

yang simbolis dan sistematis, mengembangkan pendekatan dan strategi baru 

untuk menghadapi situasi baru. Siswa di tingkat ini dapat merumuskan dan 

mengkomunikasikan tindakan dan refleksi mereka mengenai temuan, 

interpretasi, argumen, dan kesesuaian ini dengan situasi asli. 

Sumber : First Result from PISA 2003 (OECD, 2004) 

Hasil studi yang dilakukan oleh Stacey (2011) menunjukan bahwasanya 

kemampuan literasi matematika siswa Indonesia pada PISA masih rendah. Pada 

PISA 2009 (OECD,2010a) hanya 0,1 persen siswa Indonesia mencapai level 5 dan 

level 6 dengan perbandingan rata-rata OECD 12,7 persen. Sedangkan 76,7 persen 

baru mencapai level 2 dengan perbandingan rata-rata OECD 22,0 persen. 

Kemampuan literasi matematika siswa Indonesia pada PISA 2012 juga masih berada 

level 2 (OECD,2013a). 
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Pusat penelitian pendidikan kementrian pendidikan dan kebudayaan juga 

menunjukan 70 persen siswa indonesia masih berada level bawah kemampuan 

literasi matematika pada PISA. Hasil rendah siswa Indonesia disebabkan oleh tiga 

faktor yakni, 1) tidak terbiasa mengerjakan soal tipe PISA atau Higher Order 

Thinking Skills, 2) siswa tidak terbiasa mengerjakan soal yang konteksnya belum 

pernah mereka dengar, dan 3) tingkat keseriusan siswa dalam mengerjakan tes masih 

rendah. 

Pada penelitian ini akan melakukan kajian mengenai kemampuan literasi 

matematika siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA konten 

Quantity. Kemudian penelitian difokuskan kepada menguji perbedaan kemampuan 

literasi matematika ditinjau gender serta kemampuan literasi matematika siswa pada 

level rendah, level sedang dan level tinggi serta. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di  SMP Negeri 1 Gatak, yang berlokasi di Jalan Pramuka 

No. 1 Gatak, Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa 

Tengah. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 November hingga 30 November 

2018. Dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling, diambil dua kelas 

sebagai sampel, dimana kelas VIII E dengan siswa sebanyak 31 orang sebagai 

sampel uji coba dan kelas VIII F dengan siswa sebanyak 32 orang sebagai sampel 

penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Mixed Method Research. Cresswell 

(2007) menyatakan bahwa  Mixed Methods Research adalah metodologi untuk 

melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan pengintegrasian 

penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau program longitudinal untuk 

penyelidikan. Dimana penelitian kuantitatif pada penelitian ini menggunakan desain 

penelitian eksperimen semu karena tidak semua variabel dikendalikan. Dan 

penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa. Hasil tes dalam penelitian ini 

adalah jawaban siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA konten Quantity. Data 

primer untuk data kualitatif diperoleh dari kegiatan observasi (pengamatan). Dimana 
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kegiatan pengamatan dilaksanakan saat proses siswa mengerjakan instrumen soal 

berorientasi PISA yang peneliti susun. Data sekunder untuk data kualitatif diperoleh 

dari analisis hasil tes siswa yang kemudian dikonfirmasikan dengan melakukan 

wawancara terhadap beberapa siswa dengan level kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari : 1) tes, untuk 

mengumpulkan data mengenai kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

bertipe PISA dengan konten Quantity; 2) Wawancara, untuk mengkonfirmasi data 

yang telah diperoleh dari  hasil  tes  dan  memperoleh  informasi  tambahan  terkait  

masalah penelitian; dan 3) Studi Dokumentasi, dokumentasi dalam penelitian ini 

meliputi proses hasil penelitian berupa foto pekerjaan siswa dan hasil wawancara 

dengan siswa. 

Intrumen soal tes disusun dengan mengacu kepada PISA Released Mathematics 

Item. Banyaknya soal tes adalah 9 butir soal. Instrumen soal tes kemudian diujikan 

pada sampel uji coba untuk mengetahui tingkat kevalidan dan reliabilitas instrumen 

soal tes. Uji validitas tes menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rtabel 0,3550 dan nilai rhitung masing-

masing butir soal adalah, butir soal no 1 = 0.162844; no 2 = 0.529626; no 3 = 

0.054732; no 4 = 0.467936; no 5 = 0.240264; no 6 = 0.752662; no 7 = 0.021273; no 

8 = 0.619438; dan no 9 = 0.510535. Kemudian butir soal no 1, no 3, no 5, dan no 7 

dikatakan tidak valid dikarenakan nilai rhitung ≤ rtabel, maka butir soal tidak dapat 

digunakan. Dan butir soal no 2, no 4, no 6, no 8, dan no 9 dikatakan valid karena 

rhitung ≥ rtabel sehingga butir soal dapat digunakan. 

Dengan menggunakan nilai-nilai butir soal yang valid dilakukan uji reliabilitas 

soal menggunakan rumus Cronbach Alpha. Diperoleh nilai r = 0,893081. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa instrument soal reliabel. 

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagai proses 

memperoleh keabsahan data. Teknik analisis data pada penelitian ini dibedakan 

menjadi dua yakni kuantitatif dan kualitatif. Dimana pada analisis data kuantitatif 

digunakan uji prasyarat normalitas dan homogenitas sebelum dilakukan uji hipotesis 

serta analisis data kualitatif digunakan data menggunakan langkah-langkah yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hal. 338-345) yakni 
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pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah siswa mengerjakan soal tes yang diberikan kemudian dilakukan penskoran 

pada hasil pekerjaan siswa 

Tabel 3. Deskripsi Hasil Tes Siswa 

Interval Xi Fi Fk xi*fi xi2 xi2*fi 

40-45 42,5 3 3 127,5 1806,25 5418,75 

46-51 48,5 4 7 194 2352,25 9409 

52-57 54,5 4 11 218 2970,25 11881 

58-63 60,5 18 29 1089 3660,25 65884,5 

64-69 66,5 0 29 0 4422.25 0 

70-75 72,5 3 32 217,5 5256.25 15768.75 

Jumlah  32  1846 20467.5 1108362 

Mean 57,6875   Variansi 123,1602  

Modus 60   Std. Deviasi 11,09776  

Median 59,44444      

Dengan menggunakan metode uji Liliefors diketahui bahwa sampel berasal dari 

distribusi yang tidak normal. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Sumber Nilai Lmaks/hitung Nilai Ltabel Keputusan 

Siswa Laki-laki 0,7557 0,2558 TIDAK NORMAL 

Siswa Perempuan 0,3027 0,1981 TIDAK NORMAL 

Dikarenakan kedua populasi berasal dari distribusi yang tidak normal maka 

digunakan tranformasi data Logaritma 10 [LOG10(X)] untuk mengubahnya menjadi 

distribusi yang normal. Hasil transformasi data menunjukan bahwa data tetap tidak 

normal. Digunakan uji Bartlet dengan taraf signifikansi 5% untuk mengetahui 

homogenitas sampel. Hasil perhitungan menunjukan bahwa χ2 = 0,18836209 < χ2
0,05;1 

= 3,841 maka Dapat disimpulkan bahwa variansi-variansi dari populasi siswa laki-

laki dan populasi siswa perempuan adalah homogen. 
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Dikarenakan salah satu prasyarat tidak terpenuhi, yakni data berasal dari populasi 

yang berdistribusi tidak normal, maka digunakan Mann-Whitney U-Test dan 

diperoleh hasil perhitungan Uhitung = 84,5 > Utabel = 60. Tampak bahwa nilai Uhitung 

> Utabel, maka keputusan ujinya adalah H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan kemampuan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. 

Hasil skor tes siswa kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan skor 

tinggi, sedang, dan rendah. Terdapat tiga orang siswa pada level rendah, 26 orang 

siswa pada level sedang, dan tiga orang siswa pada level tinggi. Dengan 

menggunakan teknik Purposive Sample, diambil 6 orang siswa sebagai subyek 

penelitian.  

a) Level Rendah 

Pada level ini terdapat tiga orang siswa, yakni dua orang siswa laki-laki dan 

satu orang siswa perempuan. Kemudian diambil dua orang siswa sebagai subyek 

penelitian, yakni subyek S-3 dan subyek S-5 untuk dilakukan wawancara guna 

mengklarifikasi hasil pekerjaan mereka.  

 

 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Subyek S-3  Gambar 2. Hasil Pekerjaan Subyek S-5 

Pada butir soal no 1 dengan level PISA 2, kedua subyek mencapai 

kemampuan literasi level 1. Dikarenakan kedua subyek subyek mengalami 

kebingungan dalam menjelaskan kembali hasil pekerjaannya. Lebih lanjut subyek 

S-3 mampu menuliskan informasi yang terdapat pada soal dan menyelesaikan soal 

dengan benar. Akan tetapi subyek S-5 tidak dapat menyebutkan informasi yang 

terdapat pada butir soal no 1 namun subyek dapat menjawab dengan benar. 
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Pada butir soal no 2 dengan Level PISA 4, subyek S-3 tidak dapat 

mengerjakan butir soal tersebut. Dan ketika dilakukan wawancara subyek 

kebingungan dalam menjawab dan menjelaskan maksud dari butir soal tersebut. 

Sedangkan subyek S-5 mencapai kemampuan literasi level 2, karena subyek 

dapat menyelesaikan soal tersebut namun jawaban pekerjaan subyek kurang 

sempurna. Dan saat dilakukan wawancara subyek kebingungan dalam 

menentukan penyelesaian lain dari pekerjaan yang telah subyek tuliskan. 

Pada butir soal no 3 dengan level PISA 6, subyek S-3 tidak dapat 

mengerjakan butir soal tersebut. Dan saat dilakukan wawancara subyek 

mengalami kebingungan dalam memahami soal. Sedangkan subyek S-5 

mencapai kemampuan literasi level 1 dikarenakan subyek dapat menjawab butir 

soal tersebut namun belum sempurna. Saat dilakukan wawancara, ternyata 

subyek mengalami kebingungan dalam memahami soal dan memerlukan 

instruksi yang eksplisit agar dapat memahami dan mengerjakan soal. 

Pada butir soal no 4 dengan level PISA 3, subyek S-3 mencapai kemampuan 

literasi level 1. Subyek dapat menjawab butir soal tersebut dengan benar, namun 

saat dilakukan wawancara subyek tidak dapat menjelaskan hasil pekerjaannya. 

Sedangkan subyek S-5 memiliki kemampuan literasi level 3. Subyek dapat 

menuliskan informasi yang terdapat pada butir soal, namun subyek melakukan 

kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan hasil pekerjaan subyek salah. 

Saat dilakukan wawancara, subyek dapat menjelaskan hasil pekerjaan yang 

subyek tuliskan. 

Pada butir soal no 5 dengan level PISA 2, subyek S-3 tidak dapat menjawab 

butir soal tersebut. Saat dilakukan wawancara subyek mengaku masih mengalami 

kebingungan dalam memahami butir soal tersebut. Sedangkan subyek S-5 

memiliki kemampuan literasi level 1. Subyek dapat menuliskan informasi yang 

terdapat pada butir soal, namun tidak dapat menyelesaikan butir soal tersebut. 

Saat dilakukan wawancara subyek mengalami kebingungan memahami soal, 

sehinggan diperlukan instruksi secara eksplisit agar subyek dapat menyelesaikan 

butir soal tersebut. 
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b) Pada Level Sedang 

Pada level ini terdapat 26 orang siswa, yakni 10 orang siswa laki-laki dan 16 

orang siswa perempuan. Kemudian diambil tiga orang siswa sebagai subyek 

penelitian, yakni subyek S-8, subyek S-13 dan subyek S-27 untuk dilakukan 

wawancara guna mengklarifikasi hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan Subyek S-8  Gambar 4. Hasil Pekerjaan Subyek S-13 

 

 

Gambar 5. Hasil Pekerjaan Subyek S-27 

Pada butir soal no 1 dengan level PISA 2, ketiga subyek dapat mencapai 

kemampuan literasi level 2. Dikarenakan ketiga subyek dapat menuliskan 

informasi yang terdapat pada soal dan mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Dan saat dilakukan wawancara subyek juga mampu menjelaskan hasil dari 

pekerjannya.  



 

12 
 

Pada butir soal no 2 dengan Level PISA 4, subyek S-8 mencapai kemampuan 

literasi level 1. Subyek mampu menyebutkan informasi yang terdapat pada soal 

dengan benar dan menyelesaikan soal yang diberikan namun saat dilakukan 

wawancara subyek tidak mampu menjelaskan hasil pekerjaannya. Sedangkan 

subyek S-13 dan subyek S-27 mampu mencapai kemampuan literasi level 4, 

dikarenakan subyek mampu menjelaskan hasil pekerjaannya meskipun hasil 

pekerjannya kurang maksimal. 

Pada butir soal no 3 dengan level PISA 6, ketiga subyek mencapai 

kemampuan literasi level 1. Ketiga subyek mampu menuliskan informasi yang 

terdapat soal, namun mengalami kebingungan dalam menyelesaikan soal. 

Pemberian instruksi secara eksplisit membantu ketiga subyek memahami dan 

menyelesaikan soal. Informasi-informasi baru yang sebelumnya belum pernah 

ketiga subyek dengar menjadi salah satu alasan mereka mengalami kebingungan 

memahami soal.  

Pada butir soal no 4 dengan level PISA 3, ketiga subyek mencapai 

kemampuan literasi level 3. Subyek S-8 mampu menyebutkan informasi yang 

terdapat pada soal dan mampu menjelaskan hasil pekerjaannya, akan tetapi 

subyek melakukan kesalahan dalam proses penyelesaian soal. Sedangkan subyek 

S-13 mampu menyelesaikan soal dengan benar dan mampu menjelaskan hasil 

pekerjannya. Serta subyek S-27 mampu menjelaskan hasil pekerjaannya, namun 

subyek tidak menuliskan informasi yang terdapat pada soal dan melakukan 

kesalahan dalam proses penyelesaian soal. 

Pada butir soal no 5 dengan level PISA 2, ketiga subyek mencapai 

kemampuan literasi level 1. Ketiga subyek mampu menuliskan informasi yang 

terdapat pada soal namun melakukan kesalahan dalam proses pengerjaan soal dan 

saat diberikan instruksi secara eksplisit ketiga subyek dapat menyelesaikan soal 

dengan benar. 

c) Pada Level Tinggi 

Pada level ini terdapat tiga orang siswa dan ketiga siswa tersebut adalah 

siswa perempuan. Kemudian diambil satu orang siswa sebagai subyek penelitian, 
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yakni subyek S-21 untuk dilakukan wawancara guna mengklarifikasi hasil 

pekerjaan mereka. 

  

Gambar 6. Hasil Pekerjaan Subyek S-21 

Pada butir soal no 1 dengan level PISA 2, subyek S-21 mencapai kemampuan 

literasi level 1. Subyek dapat menuliskan informasi yang diketahui pada soal dan 

mampu mengerjakan soal dengan benar. Saat dilakukan wawancara, ternyata 

subyek kebingungan memahami butir soal no 1 dan subyek tidak mampu 

menjelaskan hasil pekerjaan yang telah subyek tuliskan.   

Pada butir soal no 2 dengan Level PISA 4, subyek S-21 mencapai 

kemampuan literasi level 4. Subyek dapat menjawab soal tersebut dengan benar 

dan subyek dapat menjelaskan hasil pekerjaannya dengan argumentasi serta 

alasan yang kuat. 

Pada butir soal no 3 dengan level PISA 6, subyek S-21 mencapai kemampuan 

literasi level 1. Dikarenakan subyek mampu menuliskan informasi yang terdapat 

pada soal namun tidak mampu menyelesaikan soal. Dan diperlukan instruksi 

secara eksplisit untuk subyek mampu memahami dan menyelesaikan soal 

tersebut. 

Pada butir soal no 4 dengan level PISA 3, subyek S-21 mencapai kemampuan 

literasi level 3. Subyek mampu menyelesaikan soal dengan benar dan mampu 

mengkomunikasikan hasil pekerjaannya dengan alasan yang jelas. 

Pada butir soal no 5 dengan level PISA 2, subyek S-21 mencapai kemampuan 

literasi level 1. Subyek mampu menuliskan informasi yang terdapat pada soal, 
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namun tidak mampu menyelesaikan soal tersebut. Saat dilakukan wawancara, 

subyek memerlukan instruksi eksplisit untuk dapat memahami dan 

menyelesaikan soal tersebut. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian mengenai analisis kemampuan siswa kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal berorientasi PISA dengan konten Quantity, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Gatak dalam 

menyelesaikan soal berorientasi PISA dengan konten Quantity berdasarkan enam 

level profisiensi kemampuan siswa domain matematika pada PISA yaitu Tidak 

terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan dalam menyelesaikan soal matematika beorientasi PISA konten Quantity. 

Artinya antara siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki kemampuan yang sama 

baiknya dalam menyelesaikan soal matematika beorientasi PISA konten Quantity. 

Pada level rendah, terdapat tiga orang siswa, yakni dua orang siswa dan satu orang 

siswa perempuan. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA 

dengan konten Quantity masih berada pada level 1. Pada level sedang, Pada terdapat 

26 orang siswa, yakni 10 orang siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. 

Rerata siswa dapat mencapai kemampuan literasi level 3 dan 4. Dan pada level 

tinggi, terdapat tiga orang siswa, dengan ketiganya adalah siswa perempuan. Siswa 

mampu mencapai kemampuan literasi level 4 akan tetapi belum mampu mencapai 

kemampuan literasi level 6. 
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