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KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA MATERI SISTEM 

PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL BERBASIS HOTS 

Abstrak 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

literasi matematika siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal sistem persamaan 

linear dua variabel berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). Kemampuan 

literasi matematika yang dimaksud meliputi lima komponen yaitu: 1) komunikasi, 

2) matematisasi, 3) strategi untuk memecahkan masalah, 4) penggunaan operasi 

dan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis, dan 5) penalaran dan 

pemberian alasan. Subjek penelitian terdiri dari tiga siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang dipilih berdasarkan skor tinggi, sedang, dan 

rendah. Sumber data penelitian ini berasal dari hasil tes, wawancara, dan 

dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk uji keabsahan data. Teknik analisis 

data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan masih sangat rendahnya kemampuan literasi matematika siswa 

kelas VIII A dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel 

berbasis HOTS. Ada kaitan antara tingkat kesulitan soal sistem persamaan linear 

dua variabel berbasis HOTS dengan kemampuan literasi matematika siswa. 

Kata Kunci: kemampuan literasi matematika, sistem persamaaan linear dua 

variabel, soal HOTS 

Abstract 

This describe qualitative research aims to describe the ability of mathematics 

literacy of eighth grade students in solving Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

based two variable linear equation systems. The intended mathematical literacy 

capabilities include five components, namely: 1) communication, 2) 

mathematical, 3) strategies for solving problems, 4) the use of operations and 

symbol languages, formal languages, and technical languages, and 5) reasoning 

and giving reasons. The research subjects consisted of three students of class VIII 

A of Muhammadiyah 1 Sukoharjo Middle School who were selected based on the 

high, medium, and low scores. The data source of this research came from test 

results, interviews, and documentation. Triangulation was used to test the validity 

of the data. Data analysis techniques include reduction, presentation, and drawing 

conclusions. The result of this study indicate the very low mathematical literacy 

ability of class VIII A students in solving HOTS based two variable linear 

equations systems. There is a relationship between the level of difficulty of the 

HOTS based two variable linear equation system problem with student 

mathematical literacy abilities. 

Key Word: mathematical literacy skills, system of two variable linear equations, 

HOTS question 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dasar 

dan menengah. Penguasaan ilmu matematika untuk memecahkan masalah 
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dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan istilah literasi matematika 

menjadi penting dalam konteks itu yang meliputi kemahiran pola pikir, 

bernalar secara logis, mengkomunikasikan, dan menjelaskan matematika ketika 

menyelesaikan permasalahan (Stacey dan Turner, 2014: 287).  

Namun kenyataannya, kemampuan literasi matematika siswa Indonesia 

masih rendah. Mereka belum terampil menggunakan penalaran untuk 

menganalisis setiap informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Menurut survei PISA, pada tahun 2018, Indonesia berada pada 

peringkat 72 dari 78 negara (Schleicher, 2018: 7). 

Hal inilah yang menyebabkan pentingnya penelitian tentang kemampuan 

literasi matematika peserta didik sebagaimana yang penulis lakukan. Hasil 

yang diperoleh dapat dijadikan referensi penemuan solusi yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas. Jika peserta didik memiliki kemampuan literasi yang 

tinggi, akan lebih terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan 

terutama yang berkaitan dengan dunia nyata. 

Tujuan pembelajaran matematika baik di sekolah dasar maupun 

menengah meliputi beberapa hal. Beberapa kemampuan yang hendak dicapai 

dalam tujuan tersebut antara lain: (1) pemahaman konsep, (2) penggunaan 

penalaran,  (3) pemecahan masalah, (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain (5) penghargaan akan kegunaan 

matematika dalam kehidupan (Depdiknas, 2006: 346). 

Tujuan sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan ide mengenai 

literasi matematika. Sebagaimana dijelaskaan pada PISA 2012 bahwa 

kompetensi menafsirkan matematika dalam berbagai situasi merupakan 

implementasi dari literasi. Kemampuan ini meliputi bernalar serta 

menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan fungsi matematika. Dengan 

demikian, suatu fenomena akan dapat dijelaskan dan diprediksi (OECD, 2013). 

Menurut Abidin, Yunus dkk (2018: 108–109) dalam bukunya menuliskan 

bahwa dalam proses literasi matematika terdapat beberapa kemampuan dasar 

yaitu (1) komunikasi, (2) matematisasi, (3) representasi, (4) menalar dan 

memberi alasan, (5) memilih strategi dalam pemecahan masalah, (6) 
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menggunakan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknik, (7) 

menggunakan alat matematika. 

Keterampilan literasi yang meliputi keterampilan merumuskan, 

menggunakan, dan menafsirkan diperlukan siswa untuk menyelesaikan 

masalah. Siswa dikatakan mampu menyelesaikan permasalahan jika dapat 

menggunakan ilmu yang diperoleh ke dalam suatu kondisi yang baru. 

Kemampuan mentransfer itulah yang dimaksud oleh Astuti (2018: 264) sebagai  

berpikir tingkat tinggi atau  Hight Order Thinking Skills (HOTS). 

Salah satu materi yang tepat untuk melatih kemampuan literasi 

matematika pada siswa SMP adalah dengan memberikan soal-soal yang 

berbasi HOTS. Salah satu pokok bahasannya adalah SPLDV. Materi tersebut 

memiliki soal-soal narasi yang menuntut siswa untuk merumuskan kalimat 

matematika dan memilih strategi yang tepat agar masalah terpecahkan.  

Dari paparan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan literasi matematika materi SPLDV berbasis 

HOTS siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo.  

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil 

tempat di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo.  Data penelitian bersumber dari 

hasil tes siswa, wawancara, dan dokumentasi. Hasil tes diambil dari uji 

kompetensi siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada materi 

SPLDV berbasis HOTS. Wawancara terhadap enam siswa yang terpilih 

menjadi  subjek penelitian terdiri dari masing-masing dua orang 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan subjek penelitian 

didasarkan pada hasil pekerjaan siswa pascaanalisis. Peneliti adalah instrumen 

utama. Instrumen pendukung meliputi soal dan daftar pertanyaan wawancara. 

Hasil penelitian diperoleh dengan aktivitas analisis data yang meliputi 

mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Sedangkan keabsahan dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi teknik dan sumber 

ditempuh untuk mendapatkan data yang kredibel.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil analisis peneliti dari hasil pekerjaan 

siswa dalam menyelesaikan dua soal cerita SPLDV berbasis HOTS.  

   

 

 

Gambar 1 Hasil Tes Soal Pertama Subjek S1 

 

 

 

Gambar 2 Hasil Tes Soal Pertama Subjek S1 

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, terlihat jika soal nomor 1 berhasil 

diselesaikan oleh subjek S1. dan seluruh komponen kemampuan literasi 

matematika juga telah dimiliki.  Apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 
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soal dituliskan dengan jelas oleh subjek S1 yang merupakan indikator dari 

komunikasi. Kemampuan matematisasi diwujudkan dengan perumusan 

kalimat matematika dengan variabel ‘x’ dan ‘y’ sebagai permisalan.  Strategi 

penyelesaian soal SPLDV yang digunakan subjek S1 yaitu eliminasi dan 

substitusi dengan didukung penggunakan operasi dan bahasa simbol, bahasa 

formal, dan bahasa teknis. Dari hasil tes tertulis kemampuan penalaran dan 

pemberian alasan, subjek S1 kurang teliti dalam menuliskan hasil akhir. Akan 

tetapi, ketika diminta untuk menghitung ulang pada saat wawancara, subjek 

S1 dapat menyelesaikan dengan benar. Dengan demikian, subjek S1 memiliki 

kemampuan penalaran dan pemberian alasan. 

            

 

Gambar 3 Hasil Tes Soal Kedua Subjek S1 

Hasil data pada gambar 3 menunjukkan bahwa subjek S1 memiliki 

kelima kemampuan literasi matematika dengan terpecahkannya soal kedua. 

Bukti kemampuan komunikasi, matematisasi, strategi, dan bahasa simbol 

seperti paparan pada soal pertama. Subjek S1 dapat menggunakan penalaran 

dan pemberian alasan dengan mampu menjawab dari apa yang ditanyakan 

pada soal beserta penjelasannya dan tidak lupa menuliskan kesimpulannya. 

Pada soal kedua, subjek S1 tidak melakukan kesalahan.  
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Gambar 4  Hasil Tes Soal Pertama Subjek S2 

 

   

Gambar 5 Hasil Tes Soal Pertama Subjek S2 

Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 4 dan gambar 5 menunjukkan 

bahwa subjek S2 dapat menyelesaikan soal nomor 1 dan memiliki seluruh 

kemampuan literasi matematika. Subjek S2 dapat menuliskan hal yang 

diketahui dan ditanyakan sebagai indikator komunikasi. Kemampuan 

matematisasi ditunjukkan dengan perumusan kalimat matematika dari soal 

cerita dengan memakai permisalan variabel ‘x’ dan ‘y’. Pada pemilihan 

strategi, subjek S2 menerapkan eliminasi dan substitusi. Kemampuan 

penggunakan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis 

muncul pada setiap langkah penyelesaian soal.  Kemampuan penalaran dan 

pemberian alasan ditunjukkan subjek S2 dengan penulisan langkah-langkah 

penyelesaian masalah serta kesimpulan dari jawaban tersebut.   
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Gambar 6 Hasil Tes Soal Kedua Subjek S2 

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa soal nomor 2 belum dapat 

diselesaikan dengan benar oleh subjek S2. Ada dua kemampuan literasi 

matematika yang dimiliki. Subjek S2 berhasil menemukan yang menjadi 

pertanyaan soal dan yang diketahui serta mampu merumuskan kalimat 

matematika dengan permisalan variabel ‘x’ dan ‘y’. Akan tetapi, tidak 

menguasai strategi, operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa 

teknis, serta penalaran dan pemberian alasan. 

 

Gambar 7 Hasil Tes Soal Pertama Subjek S3 



8 
 

Berdasarkan paparan pada gambar 7 membuktikan bahwa Subjek S3 

tidak mampu menyelesaikan soal nomor 1 dengan benar. Ada tiga dari lima 

komponen literasi yang dimililiki. Kemampuan komunikasi ditunjukkan 

dengan penulisan yang diketahui dan ditanyakan dengan tepat. Kompetensi 

matematisasi muncul dengan pengubahan kalimat cerita ke dalam kalimat 

matematika, dan pemakaian permisalan variabel ‘x’ dan ‘y.  Strategi 

pemecahan masalah menggunakan eliminasi dan substitusi. Subjek S3 tidak 

memiliki kemampuan pada operasi berhitung serta penalaran dan pemberian 

alasan. Saat wawancara, subjek S3 mengaku masih bingung dalam 

mengoperasikan dan kurang teliti dalam proses perhitungan. 

 

Gambar 8 Hasil Tes Soal Kedua Subjek S3 

Pada gambar 8 membuktikan jika subjek S3 tidak berhasil memecahkan 

soal nomor 2.  Hanya kemampuan komunikasi yang dimililiki subjek S3 

dengan menemukan apa yang diketahui dan ditanyakan. Ketika wawancara 

berlangsung, S3 mengaku kesulitan untuk meneruskan ke tahap berikutnya 

dikarenakan soal yang diberikan terlalu sulit untuk dipahami.   

Berdasarkan paparan hasil wawancara oleh peneliti dengan ketiga  

subjek di atas tentang kemampuan literasi matematika terhadap soal SPLDV 

berbasis HOTS terhadap subjek S1, S2, dan S3, maka dapat dirangkum ke 

dalam tabel berikut.  
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Tabel 1 Hasil Tes Kemampuan Literasi Matematika 

No 
Kemampuan Literasi 

Matematika 

Subjek S1 Subjek S2 Subjek S3 

Nomor Soal 

1 2 1 2 1 2 

1. Komunikasi       

2. Matematisasi      - 

3. 
Memilih Strategi untuk 

Memecahkan Masalah 
   -  - 

4. Menggunakan Operasi 

dan Bahasa Simbol, 

Bahasa Formal, dan 

Bahasa Teknik 

   - - - 

5. Penalaran dan 

Pemberian Alasan 
   - - - 

 

Tabel 2 Kemampuan Literasi Butir Soal 1 

No Subjek 
Komponen Keterangan 

Kategorisasi K1 K2 K3 K4 K5 

1. S1      ST 

2. S2      ST 

3. S3    - - S 

 

 Tabel 3 Kemampuan Literasi Butir Soal 2 

No Subjek 
Komponen Keterangan 

Kategorisasi K1 K2 K3 K4 K5 

1. S1      ST 

2. S2   - - - R 

3. S3  - - - - SR 

 

Keterangan Komponen Kemampuan Literasi Matematika: 

K1 = Kemampuan komunikasi 

K2 = Kemapuan matematisasi 

K3 = Kemampuan memilih strategi untuk memecahkan masalah 

K4 = Kemampuan menggunakan operasi dan bahasa simbol, bahasa 

formal, dan bahasa teknis 

K5 = Kemampuan penalaran dan pemberian alasan 

Keterangan Kategorisasi: 

ST   = Sangat Tinggi 
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T = Tinggi 

S = Sedang 

R = Rendah 

SR = Sangat Rendah 

Penelitian tentang kemampuan literasi matematika materi SPLDV 

berbasis HOTS ini meliputi lima komponen literasi matematika. Kelima 

komponen kemampuan tersebut dikategorisasikan menjadi kategori sangat 

tinggi (ST) jika siswa memiliki kelima komponen, Kategori tinggi (T) jika 

siswa memiliki kemampuan sampai komponen menggunakan operasi dan 

bahasa simbol. Kategori sedang (S) jika siswa memiliki kemampuan sampai 

komponen penggunan strategi. Kemampuan rendah (R) jika siswa memiliki 

kemampuan sampai komponen matematisasi. Kategori sangat rendah (SR) 

jika siswa maksimal hanya memiliki komponen kemampuan komunikasi. 

Artinya, jika siswa tidak memiliki satu pun dari kelima komponen 

kemampuan literasi matematika akan masuk kategori sangat rendah. 

Berdasarkan hasil tes dan paparan wawancara dari ketiga subjek di atas, 

dapat disampaikan pembahasan sebagai berikut. 

3.1. Penguasaan Kemampuan Literasi Matematika  

Subjek S2 memiliki seluruh komponen kemampuan literasi matematika pada 

dua soal yang peneliti ujikan. Subjek S2 memang tidak sempurna dalam 

menuliskan hasil akhir karena faktor kurang teliti pada soal nomor 1. Akan 

tetapi, ketika diwawancarai dan diminta untuk menghitung ulang, subjek S2 

ternyata mampu menghitung dengan benar.  

Subjek S2 hanya mampu menyelesaikan satu dari dua soal yang 

diberikan dengan jawaban benar dan sesuai. Hasil jawaban soal nomor 1 

menunjukkan bahwa seluruh komponen literasi matematika telah dimiliki 

oleh subjek S2. Dengan terpenuhinya kelima komponen tersebut, maka subjek 

S2  Sedangkan pada soal kedua, hanya memiliki komponen komunikasi dan 

matematisasi.  
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Subjek S3 tidak mampu menyelesaikan dua soal yang diberikan oleh 

peneliti. Hasil jawaban soal nomor 1 menunjukkan bahwa subjek S3 hanya 

memiliki tiga dari lima komponen. Subjek S3 memiliki kemampuan literasi 

matematika sampai pada kemampuan pemilihan strategi untuk memecahkan 

masalah.  Subjek S3 tidak memiliki kemampuan pada operasi berhitung serta 

penalaran dan pemberian alasan. Saat wawancara, subjek S3 mengaku masih 

bingung ketika harus mensubstitusikan dan kurang teliti dalam proses 

perhitungan. Pada soal nomor 2, subjek S3 hanya memiliki satu dari lima 

kemampuan literasi matematika, yaitu kemampuan komunikasi. Ketika 

wawancara berlangsung, S3 mengaku kesulitan untuk meneruskan ke tahap 

berikutnya dikarenakan soal yang diberikan terlalu sulit untuk dipahami.   

3.2. Ketercapaian Kemampuan Literasi Matematika 

Berdasarkan wawancara dengan subjek S1, S2, dan S3 pada soal nomor 1 

didapatkan hasil bahwa ketiga subjek telah mengerjakan tersebut hingga 

selesai.  Soal nomor 1 adalah soal dengan level C.4. Ada dua subjek yang 

memiliki kelima kemampuan literasi yang ada yaitu subjek S1 dan S2. 

Sedangkan subjek S3 hanya memenuhi tiga dari lima kemampuan literasi 

matematika. Dengan demikian, subjek S3 juga belum mampu menyelesaikan 

soal cerita SPLDV berbasis HOTS dengan level-C4.  

Berdasarkan hasil wawancara pada ketiga subjek pada soal nomor 2, 

dapat dinyatakan bahwa hanya ada satu subjek yang mampu menyelesaikan 

dengan benar yaitu subjek S1. Sementara soal nomor 2 bearada pada level 

kognitif C5.   Subjek S2 dan subjek S3 belum mampu menyelesaikan soal 

cerita berbasis HOTS dengan level C5.  

Dari hasil wawancara dengan guru matematika SMP Muhammadiyah 

Sukoharjo, Wagimo, S.Pd. dinyatakan bahwa siswa masih memiliki 

kemampuan yang rendah dalam memecahkan soal-soal HOTS karena mereka 

belum terbiasa. Pernyataan tersebut sejalan dengan Hadi, dkk (2018) yang 

menyatakan bahwa siswa tidak terbiasa dengan soal-soal HOTS sehingga 

mengelami kesulitan. Penelitian Abdullah, Abidin dan Ali (2015) juga 

menuliskan kesimpulan  yang sama bahwa mayoritas dari siswa tidak dapat 
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menyelesaikan soal dalam bentuk HOTS. Hal ini mungkin disebabkan karena 

pertanyaan yang disajikan tidak seperti pertanyaan yang sering mereka lihat.  

Hal tersebut berkaitan juga dengan penelitian Apino dan Retnawati (2017) 

yang menyatakan pentingnya pembelajaran matematika berbasis HOTS agar 

kemampuan berfikir tingkat tinggi dapat berkembang sehingga sikap kritis 

dan kreatif tercipta ketika harus menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

kehidupan nyata yang muncul dalam keseharian.  

Berdasarkan hasil uji dua soal SPLDV berbasis HOTS, hanya 

kemampuan komunikasi yang dominan dimiliki oleh seluruh subjek. 

Sedangkan strategi untuk memecahkan masalah, penggunaan operasi dan 

bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis, serta penalaran dan 

pemberian alasan merupakan kemampuan yang tidak banyak dimiliki siswa.  

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika 

siswa masih sangat rendah. Hasil itu tidak jauh berbeda dengan penelitian 

Rusdi (2018) yang menyebutkan akan rendahnya kemampuan literasi 

matematika siswa SMP. 

Pada penelitian ini, ternyata ada kaitan antara tingkat kesulitan soal 

SPLDV berbasis HOTS dengan tinggi rendahnya kemampuan literasi 

matematika siswa. Terbukti dengan kategorisasi kemampuan literasi subjek 

S2 yang sangat tinggi (ST) pada soal nomor 1 dengan level kognitif C4 

(analisis), tetapi berkategori rendah (R) pada soal nomor 2 dengan level 

kognitif C5 (evaluasi). Demikian juga dengan kemampuan literasi 

matematika subjek S3 yang masuk kategori sedang (S) pada soal nomor 1 

dengan level kognitif C4 (analisis), tetapi berkategori sangat rendah (SR) 

pada soal nomor 2 dengan level kognitif C5 (evaluasi).  

 

4. PENUTUP 

Siswa tidak terbiasa dengan soal-soal cerita berbasis HOTS sehingga 

mengalami kesulitan ketika diuji. Berdasarkan analisis hasil uji kompetensi 

materi SPLDV, hanya kemampuan komunikasi yang dominan dikuasai oleh 

seluruh subjek. Dengan demikian, kemampuan literasi matematika siswa kelas 
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VIII A dalam menyelesaikan soal SPLDV berbasis HOTS masih sangat 

rendah.  
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