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KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA BERORIENTASI PISA 

KONTEN SPACE AND SHAPE 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan 

literasi matematika berorientasi PISA konten space and shape. Penelitian 

dilaksanakan di SMAN 3 Wonogiri dengan melibatkan 19 siswa kelas X MIPA 1 

tahun ajaran 2019/2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu soal tes, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis data dikembangkan berdasarkan indikator kemampuan 

literasi matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat 

literasi matematika tinggi sudah mampu memenuhi semua indikator kemampuan 

literasi matematika. Siswa dengan tingkat literasi matematika sedang mampu 

memenuhi indikator kemampuan literasi matematika pertama dan kedua, yaitu 

kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika dan menggunakan 

konsep, prosedur, fakta dan penalaran matematika. Siswa dengan tingkat literasi 

matematika rendah hanya mampu memenuhi indikator literasi matematika 

pertama, yaitu kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika.  

Kata kunci : Literasi matematika, PISA, space and shape 

 

Abstract 

The research aims to describe and analyze the skills of mathematical literacy-

oriented PISA space and shape content. The study was conducted at SMAN 3 

Wonogiri by involving 19 students of grade X MIPA 1 school year 2019/2020. 

The data collection techniques used in this research include tests, documentation, 

and interviews. The data analysis used in this research is data reduction, data 

presentation, and withdrawal of conclusions. Data analysis is developed based on 

the mathematical literacy capability indicator. The results of this study indicate 

that students with high levels of mathematical literacy have been able to meet all 

indicators of mathematical literacy. Students with moderate levels of 

mathematical literacy are able to meet the first and second indicators of 

mathematical literacy abilities, namely the ability to formulate problems in 

mathematical concepts and the ability to use mathematical concepts, procedures, 

facts, and resoning. Students with low levels of mathematical literacy are only 

able to meet the first indicator of mathematical ability, namely the ability to 

formulate problems in mathematical concepts.  

Keywords : Mathematical literacy, PISA, space and shape 

  

 
 

HP
Typewritten text
1



2 
 

1. PENDAHULUAN 

Matematika berkaitan erat dengan masalah sedangkan masalah bagian dari 

kehidupan. Dalam pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah, siswa 

dihadapkan dengan suatu masalah baik masalah terbuka maupun tertutup. Untuk 

memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah tersebut siswa harus melakukan 

kegiatan mental (berpikir) yang lebih real dan kompleks. Dalam menyelesaikan 

masalah, siswa diharapkan memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan 

terampil memilih serta mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, 

mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

kemampuan awal (Kusumawardani, 2018). Tujuan pembelajaran matematika 

adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif, serta kerja sama. Diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-

hari.  

Literasi matematika adalah kemampuan matematika yang harus dimiliki 

siswa untuk modal kehidupan, belajar dan bekerja. Kemampuan ini membuat 

siswa memahami matematika, dan menggunakan matematika untuk memecahkan 

masalah (Flad et al., 2017). Memiliki kemampuan literasi matematika yang baik 

dapat membantu siswa memecahkan masalah matematika. OECD menjelaskan 

definisinya sebagai “Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify 

and understand the role that mathematics plays in the world, to make well-

founded judgments and to use and engage with mathematics in ways that meet the 

needs of that individual’s life as a constructive, concerned and reflective citizen” 

(Pratiwi, 2019). Definisi tersebut menggambarkan bahwa sistem penilaian siswa 

adalah bahan untuk mengukur literasi matematika agar siswa tidak hanya 

menguasai materi tetapi juga mampu memecahkan dan menginterpretasikan 

masalah dalam berbagai situasi di kehidupan nyata.  

Program PISA sangat penting untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

literasi matematika dengan menggunakan soal berbasis konteks aspek literasi 

PISA dapat diketahui melalui literasi membaca, matematika, dan sains (Hawa & 

Putra, 2016).Keikutsertaan Indonesia dalam studi PISA bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam literasi 

matematika. Informasi tersebut sangat bermanfaat sebagai umpan balik 

perumusan kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah. Hasil literasi matematika pada PISA 2018 

yaitu Indonesia peringkat 74 dari 79 Negara dan Indonesia memperoleh 371 point 

(Fischman et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kempampuan literasi 

matematika siswa Indonesia masih rendah. 

Rendahnya peringkat Indonesia dalam studi PISA ini dapat disebabkan oleh 

banyak faktor. Salah satu faktor penyebab antara lain peserta didik Indonesia 
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belum terlatih dalam menyelesaikan soal dengan karakteristik seperti soal PISA, 

oleh sebab itu perkembangan Indonesia pada setiap periode PISA belum 

menunjukkan hasil yang signifikan. Pengetahuan dan kemampuan matematika 

yang lebih tinggi dibutuhkan masyarakat untuk berpikir cerdas (Riyadhotul et al., 

2019). Kebutuhan akan kemampuan berpikir kritis berhubungan erat dengan 

situasi dunia yang dinamis, cepat berubah, dan tidak mudah diramal. Untuk 

meningkatkan peringkat Indonesia pada studi PISA tidak dapat dilakukan secara 

instan, ada hal-hal kecil yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perhatian 

guru terhadap data hasil negara Indonesia dalam studi PISA. Selain pemerintah, 

guru perlu menelaah hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas 

peserta didik sehingga mampu bersaing dalam taraf internasional. Jika semua guru 

memperhatikan hal-hal tersebut, bukan hal yang tidak mungkin bagi Indonesia 

untuk dapat meningkatkan peringkat Indonesia secara signifikan dalam studi 

PISA pada periode selanjutnya.  

Hal tersebut berdampak pada kemampuan siswa dalam menguasai materi 

geometri yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan soal matematika 

berorientasi PISA konten space and shape. Karakterisik siswa yang berbeda-beda 

menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar pada siswa. Selain itu siswa juga 

belum terbiasa dengan soal-soal berorientasi PISA, dimana soal-soalnya berupa 

pengaplikasian atau penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

penyelesaiannya membutuhkan penalaran dari siswa, baik dalam 

memvisualisasikan soal, maupun menerjemahkan soal ke dalam kalimat 

matematika. Siswa terbiasa dengan latihan soal dimana soal yang digunakan 

langsung memberikan informasi terkait rumus yang digunakan, tanpa 

membutuhkan penalaran lebih jauh. Hal tersebut berdampak pada kemampuan 

siswa dalam menalar dan memvisualisasikan informasi yang terdapat dalam soal. 

Akibatnya, kemampuan siswa dalam menguasai materi geometri juga akan 

berpengatruh oleh hal tersebut. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Sutama (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (naturalistik). Subyek dalam penelitian ini 

adalah masing-masing 1 siswa dari tingkat literasi matematika tinggi, sedang, dan 

rendah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis soal PISA 

konten space and shape yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi 

matematika siswa, wawancara yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

literasi matematika siswa dalam bentuk lisan, dan dokumentasi yang digunakan 

sebagai mendokumentasikan hasil jawaban siswa dan wawancara. Keabsahan data 

yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data 
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dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah tersedia. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

triangulasi metode. Triangulasi metode menguji keabsahan data yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda, 

yaitu dengan cara membandingkan hasil tes tertulis dan hasil wawancara siswa 

(Abdullah et al., 2017). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X MIPA 1 SMAN 3 Wonogiri yang 

diikuti oleh 19 siswa dengan memberikan soal PISA konten space and shape. 

Penelitian dilakukan di kelas X karena sesuai dengan tujuan PISA yaitu mengukur 

kemampuan literasi matematika siswa pada usia 15 tahun. Langkah pertama yang 

dilakukan yaitu siswa diminta untuk mengerjakan soal tes.  Dari hasil jawaban 

siswa kemudian dianalisis berdasarkan kemampuan literasi matematika. 

Kemampuan literasi matematika siswa meliputi kemampuan siswa untuk 

merumuskan masalah kedalam konsep matematika, kemampuan siswa dalam 

menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan penalaran matematika dan kemampuan 

siswa dalam menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil dari proses 

matematika. Soal tes diadaptasi dari soal PISA konten space and shape. Dari hasil 

tes yang telah dikerjakan oleh siswa diambil masing-masing 1 siswa dari tingkat 

literasi tinggi, sedang, dan rendah untuk kemudian dijadikan subyek dalam 

wawancara. Berikut ini 3 subyek yang dipilih dalam penelitian ini. 

Tabel 1. Daftar Subyek Penelitian 

Tingkat Literasi 

Matematika 

Simbol 

Tinggi  ST 

Sedang SS 

Rendah SR 

 

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi wawancara dan dokumentasi 

hasil tes untuk mengukur kemampuan literasi matematika berorientasi PISA 

konten space and shape 
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Soal Tes Kemampuan Literasi Matematika 

 
Berapa panjang tali untuk menarik laying-layang, supaya tarikan kapal 

miring 45° dan memiliki ketinggian 150 m, seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar tersebut?   

(diadaptasi dari Indonesia PISA Center) 

1) Siswa ST 

Berikut ini merupakan dokumentasi wawancara dan dokumentasi hasil 

soal tes pada siswa ST. Dokumentasi hasil penyelesaian siswa ST dapat 

dilihat pada Gambar 1 - Gambar 3 berikut ini. 

a) Kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika 

Gambar 1. Hasil tes siswa ST indikator 1 

Pada indikator literasi matematika yang pertama, hasil 

pekerjaan ST dapat dilihat bahwa ST memahami makna dari soal. 

Hal ini menunjukkan bahwa ST mampu merumuskan masalah 

dalam konsep matematika. Dalam pekerjaannya ST tersebut 

mencari salah satu panjang sisi segitiga dahulu dengan 

perbandingan sudut. Hasil dari panjang sisi tersebut sebagai acuan 

ST untuk merumuskan masalah yaitu dengan teorema phytagoras. 

Akan tetapi ST tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil analisis pekerjaan ST, 

dapat dilihat bahwa ST memahami makna soal nomer 1.  

Berdasarkan analisis hasil pekerjaan siswa, banyak siswa yang 

tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

soal. Siswa hanya mengerjakan saja, langsung ke prosesnya karena 

ini sudah menjadi kebiasaan siswa. ST sebagai subjek yang diambil 

dalam penelitian ini menyatakan dalam wawancaranya yang 

dilakukan bersama peneliti bahwa soal nomor 1 menjawab dengan 

jelas, karena ST tersebut sudah paham. Berikut adalah jawaban ST 

yang didapat dari hasil wawancara.  

P : ““Yang diketahui dari soal nomor 4 apa?” 

ST : “Sudut 90 , 45  dan ketinggiannya 150 m” 
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P : “Kemudian, yang ditanyakan apa?” 

ST : “Tali untuk menarik layang-layang” 

Pada hasil wawancara terhadap ST dapat dilihat bahwa siswa 

memahami apa maksud soal. Kepahaman ST terlihat saat 

menjawab apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Latihan 

soal-soal yang serupa juga pernah dilakukan ST sehingga membuat 

ST begitu mengingat materi yang sudah diajarkan. Berdasarkan 

hasil pekerjaan dan wawancara yang dilakukan terhadap ST dapat 

dikatakan bahwa ST memahami makna soal tersebut. Sehingga ST 

memenuhi indikator pertama 

b) Kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan 

penalaran matematika 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil tes siswa ST indikator 3 

Pada indikator literasi matematika yang kedua, hasil pekerjaan 

ST dapat dilihat bahwa ST mampu menggunakan konsep, prosedur, 

fakta dan penalaran matematika. Dalam pekerjaannya ST tersebut 

menggunakan teorema phytagoras. Akan tetapi ST tidak 

menjelaskan proses secara rinci. Berdasarkan analisis hasil 

pekerjaan siswa, banyak siswa yang tidak menuliskan proses 

pekerjaannya dengan rinci. Siswa hanya langsung ke prosesnya 

karena ini sudah menjadi kebiasaan siswa. ST sebagai subjek yang 

diambil dalam penelitian ini menyatakan dalam wawancaranya 

yang dilakukan bersama peneliti bahwa soal nomor 1 mampu 

menjelaskan dalam setiap prosesnya karena ST tersebut sudah 

paham. Berikut adalah jawaban ST yang didapat dari hasil 

wawancara. 

P : “Kamu menggunakan cara apa untuk 

menyelesaiakan cara ini?” 

ST : “Phytagoras” 

P  : “Gimana?” 

ST : “Kan ini diketahui sudutnya 90  dan 45 , jadi sudut 

yang lainya 45 . Garis bawahnya ini didapat 150m 

juga karena sama.” 
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P  “Selanjutnya?” 

ST  “Dengan phytagoras √           ketemu 212 

meter” 

Pada hasil wawancara terhadap ST dapat dilihat bahwa siswa 

memahami apa maksud soal. Kepahaman ST terlihat saat 

menjelaskan proses yang digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Latihan soal-soal yang serupa juga pernah dilakukan ST 

sehingga membuat ST begitu mengingat materi yang sudah 

diajarkan. Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara yang 

dilakukan terhadap ST dapat dikatakan bahwa ST memahami 

makna soal tersebut. Sehingga ST memenuhi indikator kedua 

c) Kemampuan menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi 

hasil dari proses matematika 

Gambar 3. Hasil tes siswa ST indikator 3 

Pada indikator literasi matematika yang kedua, hasil pekerjaan 

ST dapat dilihat bahwa ST mampu menafsirkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi hasil dari proses matematika. Dalam pekerjaannya 

ST tersebut menyimpulkan bahwa hasil jawabannya adalah 212 m. 

Akan tetapi ST tidak menuliskan kesimpulan dengan kalimat yang 

jelas. Berdasarkan analisis hasil pekerjaan siswa, banyak siswa 

yang tidak menuliskan kesimpulan dengan kalimat yang jelas. 

Siswa hanya langsung ke jawaban akhirnya saja. ST sebagai subjek 

yang diambil dalam penelitian ini menyatakan dalam 

wawancaranya yang dilakukan bersama peneliti bahwa soal nomor 

1 mampu menyimpulkan dengan benar. Berikut adalah jawaban ST 

yang didapat dari hasil wawancara. 

P : “Jadi berapa panjang tali untuk menarik layang-

layang?” 

ST  : “212 m” 

Pada hasil wawancara terhadap ST dapat dilihat bahwa siswa 

memahami apa maksud soal. Kepahaman ST terlihat saat 

menyimpulkan hasil akhir. Latihan soal-soal yang serupa juga 

pernah dilakukan ST sehingga membuat ST begitu mengingat 

materi yang sudah diajarkan. Berdasarkan hasil pekerjaan dan 

wawancara yang dilakukan terhadap ST dapat dikatakan bahwa ST 

memahami makna soal tersebut. Sehingga ST memenuhi indikator 
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ketiga. Dari hasil tersebut terlihat bahwa siswa ST memenuhi 

semua indikator kemampuan literasi matematika  

2) Siswa SS 

Berikut ini merupakan dokumentasi wawancara dan dokumentasi hasil 

soal tes pada siswa SS. Dokumentasi hasil penyelesaian siswa SS dapat 

dilihat pada Gambar 4 - Gambar 6 berikut ini. 

a) Kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika 

Gambar 4. Hasil tes siswa SS indikator 1 

Pada indikator literasi matematika yang pertama, hasil 

pekerjaan SS dapat dilihat bahwa SS memahami makna dari soal. 

Hal ini menunjukkan bahwa SS mampu merumuskan masalah 

dalam konsep matematika. Dalam pekerjaannya SS 

mengmabarkan segitiga yang dilengkapi dengan sudut dan 

panjang talinya. Akan tetapi SS tidak tidak merumuskan apapun 

dalam jawabannya dan tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil analisis pekerjaan SS, 

dapat dilihat bahwa SS memahami makna soal nomer . SS 

sebagai subjek yang diambil dalam penelitian ini menyatakan 

dalam wawancaranya yang dilakukan bersama peneliti bahwa 

soal nomor 1 menjawab dengan jelas, karena SS tersebut 

sebenarnya paham apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal 

namun SS mengalami kekeliruan dalam merumuskan masalah. 

Berikut adalah jawaban SS yang didapat dari hasil wawancara 

P : “Yang diketahui dari soal apa?” 

SS : “Yang diketahui segitiga sudutnya ada dua 90  

dan 45 , sama ketinggiannya 150m” 

P : “Yang ditanyakan?”  

SS : “Panjang tali”  

Pada hasil wawancara terhadap SS dapat dilihat bahwa siswa 

memahami apa maksud soal. Kepahaman SS terlihat saat 

menjawab apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Latihan 

soal-soal yang serupa juga pernah dilakukan SS sehingga 

membuat SS begitu mengingat materi yang sudah diajarkan. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara yang dilakukan 

terhadap SS dapat dikatakan bahwa SS  memahami makna soal 

tersebut. Sehingga SS memenuhi indikator pertama 
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b) Kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan 

penalaran matematika. 

                               Gambar 5. Hasil tes siswa SS indikator 2 

Pada indikator literasi matematika yang kedua, hasil pekerjaan 

SS dapat dilihat bahwa SS belum mampu menggunakan konsep, 

prosedur, fakta dan penalaran matematika dengan benar. Dalam 

pekerjaannya SS tersebut menggunakan perbandingan sudut dan 

panjang, sehingga ditemukan hasil 300 m. SS tidak menjelaskan 

proses secara rinci. Hal ini sangat mempengaruhi siswa dalam 

proses pengerjaan karena menggunakan proses yang salahpun 

dapat ditemukan jawabannya. SS sebagai subjek yang diambil 

dalam penelitian ini menyatakan dalam wawancaranya yang 

dilakukan bersama peneliti bahwa soal nomor 1 mampu 

menjelaskan dalam setiap prosesnya karena SS tersebut sudah 

paham. Berikut adalah jawaban SS yang didapat dari hasil 

wawancara. 

P : “Untuk menyelesaikan soal ini, menggunakan cara 

apa?” 

SS : “Perbandingan nilai sin sama panjang” 

P : “Gimana?” 

SS : “Ini kan yang diketahui sudut 90  dan 45 , jadi 
   

    
 

= 
   

 
, nanti ketemu nilai x 300m” 

Pada hasil wawancara terhadap SS dapat dilihat bahwa siswa 

memahami apa jawaban yang telah dikerjakannya. Sebenarnya 

siswa SS paham tetapi karena keliru dalam menggunakan proses 

matematika menjadi jawaban SS salah. Kepahaman SS terlihat saat 

menjelaskan proses yang digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Latihan soal-soal yang serupa juga pernah dilakukan SS 

sehingga membuat SS begitu mengingat materi yang sudah 

diajarkan. Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara yang 
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dilakukan terhadap SS dapat dikatakan bahwa SS memahami 

makna soal tersebut. Sehingga SS memenuhi indikator kedua 

c) Kemampuan menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi 

hasil dari proses matematika 

Gambar 6. Hasil tes siswa SS indikator 3 

Pada indikator literasi matematika yang kedua, hasil pekerjaan 

SS dapat dilihat bahwa SS mampu menafsirkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi hasil dari proses matematika. Dalam pekerjaannya 

SS tersebut menyimpulkan bahwa hasil jawabannya adalah 212 m. 

Akan tetapi SS tidak menuliskan kesimpulan dengan kalimat yang 

jelas. Berdasarkan analisis hasil pekerjaan siswa, banyak siswa 

yang tidak menuliskan kesimpulan dengan kalimat yang jelas. 

Siswa hanya langsung ke jawaban akhirnya saja. SS sebagai subjek 

yang diambil dalam penelitian ini menyatakan dalam 

wawancaranya yang dilakukan bersama peneliti bahwa soal nomor 

1 mampu menyimpulkan dengan benar. Berikut adalah jawaban SS 

yang didapat dari hasil wawancara. 

P : “Jadi berapa berapa panjang tali untuk menarik 

layang-layang tersebut ” 

SS : “300 m” 

Pada hasil wawancara terhadap SS menyimpulkan hasil 

pekerjaanya yaitu 300 m, namun karena pada indikator kedua yaitu 

dalam menggunakan proses matematika mengalami kesalahan 

sehingga jawaban akhir juga salah. Berdasarkan hasil pekerjaan 

dan wawancara yang dilakukan terhadap SS dapat dikatakan bahwa 

SS belum mampu menyimpulkan jawaban dengan baik. Sehingga 

SS belum memenuhi indikator ketiga. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa siswa SS memenuhi semua indikator kemampuan literasi 

matematika. Dari hasil tersebut terlihat bahwa SS belum memenuhi 

semua indikator kemampuan literasi matematika. 

3) Siswa SR 

Berikut ini merupakan dokumentasi wawancara dan dokumentasi hasil 

soal tes pada siswa SR. Dokumentasi hasil penyelesaian siswa SR dapat 

dilihat pada Gambar 7 – Gambar 9 berikut ini. 
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a) Kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika 

Gambar 7. Hasil tes siswa SR indikator 1 

Pada indikator literasi matematika yang pertama, hasil 

pekerjaan SR dapat dilihat bahwa SR belum memahami makna 

dari soal. SR mampu merumuskan masalah dalam konsep 

matematika, terlihat dalam jawabannya SR tidak menuliskan 

apapun. Hal ini menunjukkan bahwa SR tidak paham apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. SR sebagai subjek yang 

diambil dalam penelitian ini menyatakan dalam wawancaranya 

yang dilakukan bersama peneliti bahwa soal nomor 1 menjawab 

dengan jelas. Berikut adalah jawaban SR yang didapat dari hasil 

wawancara 

P : ” Yang diketahui dari soal apa?” 

SR : “Sudutnya 45  dan 90 , sama ketinggiannya 150 

m” 

P : “Yang ditanyakan?” 

SR : “Panjang tali” 

Pada hasil wawancara terhadap sebenarnya SR memahami 

apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal hanya saja SR tidak 

menuliskan apapun dalam jawabannya. Latihan soal-soal yang 

serupa sangat diperlukan SR sehingga membuat SR begitu 

mengingat materi yang sudah diajarkan. Berdasarkan hasil 

pekerjaan dan wawancara yang dilakukan terhadap SR dapat 

dikatakan bahwa SR  memahami makna soal tersebut. Sehingga SR 

memenuhi indikator pertama 

b) Kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan 

penalaran matematika 

Gambar 8. Hasil tes siswa SR indikator 2 

Pada indikator literasi matematika yang kedua, hasil pekerjaan 

SR dapat dilihat bahwa SR belum mampu menggunakan konsep, 

prosedur, fakta dan penalaran matematika dengan benar. Dalam 
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pekerjaannya SR tersebut menggunakan konsep trigonometri, 

sehingga ditemukan hasil 3. Dilihat dari hasil jawaban SR salah 

dalam pembagiannya. SR sebagai subjek yang diambil dalam 

penelitian ini menyatakan dalam wawancaranya yang dilakukan 

bersama peneliti bahwa soal nomor 1 belum mampu menjelaskan 

dalam setiap prosesnya karena SR ragu dalam menjawab 

pertanyaan. Berikut adalah jawaban SR yang didapat dari hasil 

wawancara. 

P : “Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu 

menggunakan cara apa?” 

SR : “(diam)” 

P  : “Kamu menggunakan cara apa untuk 

menyelesaikan permasalahan ini?” 

SR : “Aturan sin” 

P : “Gimana?” 

SR : “Kan kaya tegak lurus gitu lo mb jadi aku 

menggunakan sin” 

P  : “Kemudian, langkah selanjutnya?” 

SR : “Ini kan di kuadran I  jadinya (180  - 45 ) dan 

(180  - 90 )” 

P : “Kenapa bisa p = 
    

   
 = 3?” 

SR : “Iya mb salah” 

Pada hasil wawancara terhadap SR dapat dilihat bahwa SR 

tidak memahami apa jawaban yang telah dikerjakannya. 

Sebenarnya siswa SR paham bahwa proses yang digunakan itu 

keliru, namun ketika ditanya bagaimana proses yang benar siswa 

SR belum paham.. Latihan soal-soal yang serupa juga pernah 

dilakukan SR sehingga membuat SR begitu mengingat materi yang 

sudah diajarkan. Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara yang 

dilakukan terhadap SR dapat dikatakan bahwa SR memahami 

makna soal tersebut. Sehingga SR belum memenuhi indikator 

kedua 

c) Kemampuan menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi 

hasil dari proses matematika  
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Gambar 9. Hasil tes siswa SR indikator 3 

Pada hasil wawancara terhadap SR menyimpulkan hasil 

pekerjaanya yaitu p = 3, namun karena pada indikator kedua yaitu 

dalam menggunakan proses matematika mengalami kesalahan 

sehingga jawaban akhir juga salah. Berdasarkan hasil pekerjaan 

dan wawancara yang dilakukan terhadap SR dapat dikatakan bahwa 

SR belum mampu menyimpulkan jawaban dengan baik. Sehingga 

SR belum memenuhi indikator ketiga. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa siswa SR memenuhi semua indikator kemampuan literasi 

matematika. Dari hasil tersebut terlihat bahwa SR belum memenuhi 

semua indikator kemampuan literasi matematika. 

P : “Jadi berapa panjang tali untuk menarik layang-

layang tersebut?” 

SR  : “Nggak ketemu” 

Pada hasil wawancara terhadap SR tidak dapat menyimpulkan hasil 

pekerjaannya, namun karena pada indikator kedua yaitu dalam menggunakan 

proses matematika mengalami kesalahan sehingga jawaban akhir juga salah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara yang dilakukan terhadap SR dapat 

dikatakan bahwa SR belum mampu menyimpulkan jawaban dengan baik. 

Sehingga SR belum memenuhi indikator ketiga. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

siswa SR memenuhi semua indikator kemampuan literasi matematika. Dari hasil 

tersebut terlihat bahwa sSR belum memenuhi semua indikator kemampuan literasi 

matematika. 

 Berdasarkan hasil analisis dokumen hasil tes soal PISA konten space and 

shape dan wawancara subyek penelitian pada soal, untuk indikator 1 yaitu 

kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika, subyek dengan 

tingkat literasi matematika tinggi mampu menuliskan informasi yang diketahui 

dan yang ditanyakan pada soal. Siswa dengan tingkat literasi matematika tinggi 

juga mampu mengubah masalah kedalam bentuk matematika. Subyek dengan 

tingkat literasi matematika sedang mampu  menuliskan informasi yang diketahui 

dan yang ditanyakan pada soal, namun belum mampu mengubah masalah 

kedalam bentuk matematika. Kemudian untuk subyek dengan tingkat literasi 

matematika rendah mampu menuliskan informasi yang diketahui dan yang 

ditanyakan pada soal, namun belum mampu mengubah permasalahan kedalam 

bentuk matematika. Secara keseluruhan hanya siswa dengan tingkat literasi 

matematika tinggi yang mampu memenuhi indikator kemampuan literasi 

matematika yang kedua, sedangkan siswa dengan literasi matematika sedang dan 

siswa dengan literasi matematika rendah belum mampu memenuhi kemampuan 

literasi matematika yang pertama 
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 Pada indikator kemampuan literasi matematika yang kedua, yaitu 

kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan penalaran matematika. 

Subyek dengan tingkat literasi matematika tinggi mampu menggunakan strategi 

untuk menyelesaikan permasalahan soal. Subyek dengan tingkat literasi 

matematika sedang belum mampu menggunakan strategi untuk menyelesaikan 

permasalahan soal. Subyek dengan tingkat literasi matematika rendah belum 

mampu menggunakan strategi untuk menyelesaikan permasalahan soal. Secara 

keseluruhan hanya siswa dengan tingkat literasi matematika tinggi yang mampu 

memenuhi indikator kemampuan literasi matematika yang kedua, sedangkan 

siswa dengan literasi matematika sedang dan siswa dengan literasi matematika 

rendah belum mampu memenuhi kemampuan literasi matematika yang kedua. 

 Pada indikator kemampuan literasi matematika yang ketiga, yaitu 

kemampuan menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil dari proses 

matematika. Subyek dengan tingkat literasi matematika tinggi belum mampu 

menyampaikan dan menjelaskan hasil jawaban dari pekerjaan soal yang telah 

diselesaikan. Subyek dengan tingkat literasi matematika sedang belum mampu 

menyampaikan dan menjelaskan hasil jawaban dari pekerjaan soal yang telah 

diselesaikan. Subyek dengan tingkat literasi matematika rendah juga belum 

mampu menyampaikan dan menjelaskan hasil jawaban dari pekerjaan soal yang 

telah diselesaikan. Secara keseluruhan hanya siswa dengan tingkat literasi 

matematika tinggi yang mampu memenuhi indikator kemampuan literasi 

matematika yang kedua, siswa dengan literasi matematika sedang dan siswa 

dengan literasi matematika rendah belum mampu memenuhi kemampuan literasi 

matematika yang ketiga. 

 Berdasarkan analisis dokumentasi hasil tes soal PISA konten space and 

shape dan dokumentasi wawancara subyek penelitian dapat diketahui kemampuan 

literasi matematika. Analisis tersebut berdasarkan indikator kemampuan literasi 

matematika, yaitu kemampuan merumuskan masalah dalam konsep matematika, 

kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan penalaran matematika, dan 

kemampuan menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil dari proses 

matematika.  

 Maharani (2019) mengatakan soal matematika PISA tidak hanya menguji 

kemampuan matematika sederhana siswa, tetapi juga menguji kemampuan 

berfikir tingkat tinggi siswa. Salah satu tujuan soal PISA yaitu untuk mengukur 

kemampuan literasi matematika siswa.  Literasi matematika yaitu kemampuan 

siswa dalam merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk 

memecahkan masalah matematika.  

 Hasil penelitian Nirmala (2020) mengemukakan bahwa kemampuan 

literasi matematika sebagai berikut: Pertama kemampuan merumusakan situasi 

matematis (formulate). Pada kategori ini sebagian siswa sudah mampu 
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mengidentifikasi aspek-spek matematika dalam permasalahan yang berkaitan 

dengan konteks nyata, serta mengidentifikasi variable-variabel yang signifikan. 

Kedua kemampuan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan 

penalaran (employ). Pada kategori ini sebagian siswa sudah mampu menerapkan 

fakta, aturan, algoritma, dan struktur matematika dalam menemukan solusi. 

Ketiga kemampuan menafsirkan , menerapkan, dan mengevaluasi hasil dari suatu 

proses matematika (interpret). Pada kategori ini sebagian siswa belum mampu 

menyelesaikan soal dengan hasil yang benar, siswa hanya mampu menggunakan 

rumus saja akan tetapi pada hasil akhir siswa belum mampu menemukan jawaban 

yang benar. 

 Pada penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan literasi 

matematika tinggi mempunyai penalaran matematika yang baik sehingga mampu 

menyelesaikan soal PISA tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangestika 

(2016) mengatakan bahwa siswa dengan kemampuan penalaran yang baik mampu 

mengidentifikasi pernyataan dan menentukan cara matematika yang relevan 

dengan masalah, memberikan penjelasan dengan menggunakan model, membuat 

pola hubungan antar pernyataan, membuat pernyataan yang mendukung atau 

menyangkal argumen pada soal.  

 Zayyadi & Lanya (2019) mengatakan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi dapat memenuhi semua indikator literasi matematika siswa 

pada soal PISA, yaitu subjek mampu melakukan konseptualisasi dan generalisasi 

dari sumber informasi yang berbeda. Pada tingkatan ini siswa telah mampu 

berfikir dan bernalar secara matematika. Mereka dapat menerapkan pengetahuan, 

penguasaan, dan hubungan dari symbol dan operasi matematika, mengembangkan 

strategi dan pendekatan baru untuk menghadapi situasi baru. Mereka dapat 

mengkomunikasikan dan mempresentasikan apa yang mereka temukan. 

 Mansur (2018) mengatakan dalam memperbaiki proses pembelajaran di 

sekolah khususnya pada proses menalar, memecahkan masalah, berargumentasi 

dan berkomunikasi maka guru perlu memberikan soal PISA. Diharapkan setelah 

terbiasa mengerjakan soal PISA kemampuan literasi matematika siswa akan 

membaik. Sejalan dengan penelitian Arifani et al. (2019) yang melibatkan self 

directed mengatakan bahwa kemampuan literasi matematika dalam proses 

pembelajaran matematika dapat dikembangkan di abad 21 karena sangat penting 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, Self directed yang tinggi 

mampu mengatur dan merencanakan kebutuhan belajar mereka. Hal tersebut 

sejalan dengan kemampuan literasi matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan runtun dan terarah. 

 Dalam penelitian ini siswa masih mengalami kesulitan dalam menghadapi 

soal matematika terutama soal-soal matematika model PISA konten space and 

shape. Dengan adanya kesulitan tersebut maka siswa kurang berlatih dalam 
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mengerjakan soal-soal model PISA. Karena PISA tidak hanya menuntut 

kemampuan dalam penerapan kosep saja, tetapi juga bagaimana konsep tersebut 

diterapkan dalam berbagai kondisi, dan kemampuan siswa dalam bernalar dan 

berargumentasi tentang bagaimana soal itu dapat diselesaikan. Dalam penelitian 

Abdullah et al. (2017) mengatakan bahwa menyelesaikan soal PISA 

membutuhkan penalaran dari siswa. Penalaran adalah salah satu kemampuan 

proses berfikir matematika yang mengkaitkan untuk menyelesaikan masalah 

matematika berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang konkrit sehingga siswa 

mampu membuat kesimpulan bagaimana cara siswa dapat menggunakan konsep 

atau metode yang diperolehnya. 

 Magee et al. (2017) mengatakan faktor yang mempengaruhi kemampuan 

literasi matematika dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu faktor dalam 

diri siswa (internal) dan faktor di luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor internal 

dapat dipilah menjadi aspek kognitif seperti kemampuan intelektual, kemampuan 

numerik, dan kemampuan verbal; dan aspek nonkognitif seperti minat dan 

motivasi. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, serta lingkungan media massa dan lingkungan sosial. Selain itu 

kemampuan literasi matematika siswa juga dipengaruhi oleh kebiasaan siswa 

dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, kebanyakan guru memberikan 

soal matematika pemahaman saja bukan soal penalaran.  

 Mansur (2018) unruk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah 

khususnya pada proses menalar, memecahkan masalah, berargumentasi dan 

berkomunikasi. Dalam pembelajaran guru perlu memberikan soal PISA. Soal-soal 

matematika dalam studi PISA lebih banyak mengukur kemampuan menalar, 

memecahkan masalah dan beragumentasi. Dalam melatih kemampuan literasi 

matematika guru dapat menerapkan soal-soal PISA yang telah dikembangkan oleh 

peneliti lain. Soal yang telah dikembangkan memiliki efek potensial terhadap 

kemampuan matematis siswa. Untuk mewujudkannya, dilakukan pembiasan 

mengerjakan soal-soal tipe PISA. Diharapkan setelah kebiasaan mengerjakan soal 

ini siswa akan terbiasa menghadapi soal PISA dan kemampuan literasi 

matematika siswa akan membaik. 

 Mengingat pentingnya kemampuan literasi matematika, diperlukan usaha 

dalam rangka mengembangkan kemampuan tersebut. Dalam penelitian Annisa 

(2019) mengatakan bahwa pendidikan matematika memiliki peranan penting 

dalam mewujudkannya. Kehidupan di abad ke-21 menuntut berbagai 

keterampilan yang harusdikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan 

dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar 

siswanya kelak mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Secara singkat, 

pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahwa pembelajaran harus 

berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan 



17 
 

masyarakat. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 sangat 

penting dalam mewujudkan masadepan anak bangsa yang lebih baik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian simpulan mengenai 

kemampuan literasi matematika berorientasi PISA konten space and shape 

sebagai berikut: 

Kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

konten space and shape tinggi mampu memenuhi semua indikator kemampuan 

literasi matematika mampu kemampuan merumuskan masalah dalam konsep 

matematika yaitu siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal dan mampu mengubah masalah kedalam konsep 

matematika. Siswa mampu dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta dan 

penalaran matematika yaitu siswa mampu dalam menggunakan prosedur yang 

sesuai untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal. Dan siswa mampu dalam 

menafsirkan, menerapkan dan mengevasluasi hasil dari proses matematika yaitu 

siswa mampu dalam menjawab dan menjelaskan jawaban dari soal yang telah 

diselesaikan. 

Kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

konten space and shape sedang belum memenuhi semua indikator kemampuan 

literasi matematika. Siswa mampu merumuskan masalah dalam konsep 

matematika yaitu mampu menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal tetapi belum mampu mengubah masalah kedalam konsep matematika. 

Siswa belum mampu dalam menggunakan prosedur yang sesuai untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan siswa belum mampu dalam menjawab 

dan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diselesaikan. Siswa dengan tingkat 

literasi matematika sedang mungkin kurang teliti dalam menyelesaikan soal 

Kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

konten space and shape rendah belum mampu memenuhi semua indikator 

kemampuan literasi matematika. Siswa belum mampu merumuskan masalah 

dalam konsep matematika. Siswa belum mampu dalam menggunakan prosedur 

yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan siswa juga belum 

mampu dalam menjawab dan menjelaskan jawaban dari soal yang telah 

diselesaikan. Dari hasil wawancara siswa dengan tingkat literasi matematika 

rendah mengaku bahwa belum memahami materi soal tes tersebut, terlihat ada 

beberapa soal yang tidak dikerjakan atau jawabannya kosong. 
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