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Abstrak 

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui literasi matematika siswa SD kelas tinggi ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis deskriptif fenomenologi. Populasi penelitian ini yaitu 360 siswa sd kelas tinggi, 

sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 180 siswa yang terdiri dari kelas IV, V, dan VI. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa tes uraian. 

Tes uraian yang diujikan sebanyak 4 butir soal yang merupakan soal pemecahan masalah matematika. 

Hasil tes kemudian dianalisis dan didukung dengan observasi selama pembelajaran, serta wawancara 

kepada guru-guru kelas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SD kelas tinggi, khususnya 

kelas IV, masih berada pada level kedua literasi matematika yang ditetapkan oleh PISA. Sedangkan 

kelas V dan VI masih berada pada level ketiga literasi matematika oleh PISA. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka perlu dicari strategi dalam  proses pembelajaran literasi matematika, yang 

memungkinkan agar kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sd kelas tinggi semakin 

meningkat. 

Kata Kunci: Literasi Matematika, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

 

Mathematical Literacy: How if Viewed from Mathematics Problem Solving Ability 

of High-Grade’s Elementary School Students? 
 

Abstract 

This study aims to find out the mathematics literacy of high school students in terms of the 

ability to solve mathematical problems. This research uses qualitative approach with Phenomenology 

descriptive type. The population of this study is 360 students sd high grade, while the sample of this 

study amounted to 180 students consisting of classes IV, V, and VI. The method used in this research is 

interview, observation, and documentation in the form of description test. Test description is tested as 

much as 4 items which is a matter of solving math problems. The test results are then analyzed and 

supported by observations during the lesson, as well as interviews to high-class teachers. The results 

showed that high school students, especially grade IV, were still at the second level of mathematical 

literacy defined by PISA. While classes V and VI are still at the third level of mathematical literacy by 

PISA. Based on these results, it is necessary to find a strategy in the process of learning mathematical 

literacy, which allows for the ability to solve math problems students sd high-grade increasing. 

Keywords: mathematical literacy, mathematics problem solving ability  
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PENDAHULUAN 

Literasi matematika siswa Indonesia 

menempati peringkat ke-50 dari 49 negara dan 6 

benua dengan skor 397 dari skor rata 500 

sehingga Indonesia termasuk dalam kategori 

rendah. Hal tersebut menyebabkan literasi 

matematika perlu ditinjau ulang mengapa literasi 

matematika siswa Indonesia menempati kategori 

rendah.  

Literasi matematika dalam pembelajaran 

matematika merupakan standar yang harus 

dikuasai oleh peserta didik dalam rangka 

menumbuh-kembangkan dan meningkatkan 

kompetensi keterampilan matematika peserta 

didik. Kemampuan individu untuk 

mengkomunikasikan dan menjelaskan fenomena 

yang dihadapi dengan konsep matematika sangat 

diutamakan dalam literasi matematika.  

Literasi matematika merupakan 

kemampuan individu untuk memformulasikan, 

menggunakan, dan menafsirkan matematika 

dalam berbagai konteks yang meliputi 

penggunaan konsep, prosedur, fakta dalam 

matematika yang dapat mengembangkan 

kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpikir 

secara numerik dan spasial dalam menafsirkan 

dan menganalisis serta  memecahkan masalah 

suatu fenomena sehari-hari secara kritis agar 

lebih siap menghadapi tantangan kehidupan 

(OECD 2016; DoE 2003; Ojose 2011; Stecey 

dan Tuner 2015). 

Literasi secara umum memiliki empat 

aspek, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan 

mendengarkan atau menyimak (Woolley 2014). 

Namun dalam penelitian ini difokuskan pada 

membaca dan menulis, khususnya pada 

matematika. 

Aspek pertama yaitu membaca. Membaca 

merupakan suatu proses aktif untuk memahami 

makna bahasa dalam bentuk simbol huruf yang 

disusun secara sistematis yang menjadi titik 

tumpu dalam bidang pendidikan (Woolley 2014; 

Simmons & Kameenui 1998). Kegiatan 

membaca dapat membantu peserta didik dalam 

memahami makna yang terkandung dalam suatu 

bacaan. Membaca dapat meningkatkan 

kesempatan peserta didik untuk belajar berpikir 

kritis sehingga menjadi pembelajar yang mandiri 

sepanjang hayat. Membaca matematika 

merupakan serangkaian kegiatan individu dalam 

merangkai kata atau kalimat untuk memahami 

suatu keterangan dalam soal matematika dan 

memaknai apa yang telah dibaca. 

Aspek kedua yaitu menulis. Menulis 

merupakan kombinasi dari beberapa 

keterampilan membaca awal yang melibatkan 

sejumlah proses kognitif dan fisik yang 

berfungsi secara bersamaan (Barone & Mallette 

2013; Woolley 2014). Sebuah tulisan menjadi 

salah satu bentuk  komunikasi peserta didik 

untuk menyampaikan gagasan, ide, konsep, dan 

pikiran kepada orang lain agar orang lain juga 

dapat mengetahui dan merasakan apa yang ada 

dalam pikirannya (Astuti & Mustadi, 2014). 

Menulis simbol matematika merupakan suatu 

kegiatan individu dalam menyusun suatu 

gagasan, ide, atau pikiran melalui media bahasa 

berupa tulisan dalam bentuk simbol-simbol 

matematika agar dapat dipahami oleh pembaca. 

Menulis matematika harus diawali dengan 

pemahaman tentang konsep-konsep matematika 

yang terorganisir secara sistematis, logis dan 

hirarkis dari yang paling sederhana ke yang 

kompleks (Rumasoreng & Sugiman 2014).  

Literasi matematika sebagai literasi yang 

berdiri sendiri memiliki 3 aspek yaitu 

menafsirkan masalah, merumuskan masalah, 

dan menggunakan matematika dalam 

menyelesaikan masalah. Literasi matematika 

memiliki 5 standar proses yaitu Problem 

Solving, Reasoning and Proof, 

Communication,  Connections, dan 

Representatio  (NCTM, 2000).  

Literasi matematika berkaitan dengan 

kemampuan menerapkan matematika dalam 

masalah sehari-hari. Oleh karena itu, proses 

penyelesaian masalah matematika dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi komponen 

penting dalam literasi matematika. Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kesanggupan 

individu pada aspek kognitif level tinggi yang 

membutuhkan keterampilan yang lebih 

mendasar untuk merencanakan dan melakukan 

serangkaian kegiatan dalam menjawab 

pertanyaan terbuka dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan saat dihadapkan dengan 

situasi baru (Singh 2009; Peer Review 2016; 

Savage 2012). Keterampilan yang lebih 

mendasar itulah yang akan membantu siswa 

dalam menyelesaikan masalah tahap demi tahap. 

Siswa yang mampu melalui proses kognitif level 

tinggi, maka diharapkan siswa tersebut akan 

lebih mudah dalam memahami matematika dan 

memecahkan masalah matematika yang ada, 

serta dapat membantu meningkatkan 

kemampuan perencanaan dan organisasi 

keterampilan, serta  menumbuhkan disiplin diri 

siswa (Shirali 2014; NCTM 1989; Siegle 2017). 
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Kemampuan memecahkan masalah 

merupakan bagian integral dan tujuan utama 

dalam pembelajaran matematika yang sangat 

diperlukan di masa depan sehingga pendidikan 

saat ini harus mampu mendidik siswa untuk 

menjadi individu yang mampu memecahkan 

masalah di masa depan (NCTM, 2000; Musser, 

Burger, & Peterson 2011; Muhsetyo 2007; 

Harnett 2008). Siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah diharapkan 

mampu menghadapi persaingan dunia yang 

selalu bertambah maju seiring berubahnya 

zaman (Harnett 2008). Sehingga di tahun-tahun 

selanjutnya, bahkan di masa depan, siswa 

mampu menerapkan kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki dalam kehidupan sehari-

hari. 

Pemecahan masalah tidak hanya 

mengandalkan pengetahuan, konsep atau 

prosedurnya saja, tetapi juga membutuhkan 

informasi untuk membantu siswa dalam memilih 

jawaban yang benar dengan menebak 

kemungkinan mana yang menjadi jawaban 

benar, dan tentunya dengan menggunakan 

strategi tertentu  (Mutanen 2016; Jitendra, 

Sczesniak, & Buchman 2005) Dalam 

pemecahan masalah tidak mencari solusi yang 

benar tetapi solusi optimal. Siswa tidak hanya 

dituntut untuk mendapatkan hasil akhir yang 

benar, namun juga dituntut untuk menggunakan 

cara-cara memperoleh hasil akhir tersebut. Hasil 

akhir memang diperlukan, namun proses 

pengerjaan lebih penting, karena dengan adanya 

proses pengerjaan, siswa dapat diketahui 

bagaimana pola berpikirnya dalam 

pembelajaran. 

Masalah yang bagus adalah masalah yang 

ketika seseorang tidak tahu dengan segera 

mungkin bagaimana cara menyelesaikannya 

(Lockhart, 2009). Oleh karena itu, dalam 

memecahkan masalah matematika terdapat 

beberapa strategi yang dapat digunakan (Emre-

Akdoğan, Argün 2016; Musser, Burger, & 

Peterson 2011), yaitu 1) working backwards 

(bekerja mundur), 2) finding pattern 

(menemukan pola/rumus), 3) adopting a 

different point of view (mengadopsi sudut 

pandang yang berbeda), 4) solving a simpler 

analogous problem (menyelesaikan masalah 

analog sederhana), 5) extreme cases (kasus 

ekstrim), 6) make drawing (membuat gambar), 

7) intelligent guessing and testing (tebakan jitu 

dan menguji), 8) accounting all possibilities 

(menghitung semua kemungkinan), 9) 

organizing data (mengorganisasi data), dan 10) 

logical reasoning (penalaran logis), 11) Use a 

Variable (Menggunakan Variabel), 12) Make a 

List (Membuat Daftar), 13) Draw a Diagram 

(Menggambar Diagram), 14) Use Direct 

Reasoning (Menggunakan Penalaran Langsung), 

15) Use Indirect Reasoning (Menggunakan 

Penalaran Tidak Langsung), 16) Use Properties 

of Numbers (Menggunakan Properti Angka), 17) 

Solve an Equivalent Problem (Menyelesaikan 

Sebuah Masalah yang Setara), 18) Solve an 

Equation (Menyelesaikan Sebuah Persamaan), 

19) Do a Simulation (Melakukan Simulasi), 20) 

Use a Model (Menggunakan Model), 21) Use 

Dimensional Analysis (Menggunakan Analisis 

Dimensi), 22) Identify Subgoals 

(Mengidentifikasi Sub-tujuan), 23) Use 

Coordinates (Menggunakan Koordinat), dan 24) 

Use Symmetry (Menggunakan Simetri). 

Kemampuan pemecahan masalah 

memiliki empat indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur atau menilai kemampuan siswa 

(Polya 2014; Gok 2014; Montegue 2009; 

NCTM 2000). Indikator pertama yaitu 

Understanding the Problem. Langkah ini 

melibatkan akses pengetahuan dan perencanaan 

sebelumnya, memahami tentang masalah apa 

yang sedang dihadapi, mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan. Terkadang 

dalam memahami suatu masalah, diperlukan 

kegiatan membaca berulang-ulang, baru 

kemudian memparafrasekan unsur-unsur 

masalah tersebut dengan menggunakan kata-

kata atau bahasa sendiri agar lebih mudah 

dipahami. Pertanyaan yang mungkin muncul 

pada langkah ini yaitu  “Apa yang tidak 

diketahui?”, “Data apa yang diberikan?”, dan 

lain sebagainya.  

Indikator kedua yaitu Devising a Plan. 

Langkah ini melibatkan penyusunan rencana dan 

strategi yang akan digunakan, merumuskan 

masalah matematika atau menyusun model 

matematika. Pada langkah ini siswa dapat 

memvisualisasikan suatu masalah dengan 

menggambar skematik representasi dan 

menghipotesakan atau membuat rencana 

penyelesaian. Pertanyaan yang mungkin 

muncul pada langkah ini yaitu “Apakah 

sebelumnya ada soal seperti ini yang pernah 

diselesaikan?”, “Dapatkah cara sebelumnya 

digunakan dalam masalah yang sekarang?”, dan 

lain sebagainya. Dalam indikator ini juga dapat 

muncul pertanyaan, “Strategi manakah yang 
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cocok digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan pada soal?”, dan lain sebagainya.  

Indikator ketiga yaitu Carrying Out the 

Plan, langkah ini melibatkan pelaksanaan 

rencana dan strategi yang telah disusun 

sebelumnya untuk menyelesaikan berbagai 

masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau 

diluar matematika. Pada langkah ini siswa dapat 

memperkirakan atau memprediksi jawaban 

dengan  komputasi atau perhitungan 

matematika. Pertanyaan yang mungkin muncul 

pada langkah ini yaitu “Apakah tiap langkah 

sudah benar?”, “Bagaimana membuktikan 

bahwa langkah yang dipilih sudah benar?”, dan 

lain sebagainya.  

Dan indikator yang terakhir yaitu Looking 

Back, langkah ini melibatkan pemantauan, 

pengaturan, dan penyesuaian usaha dan strategi 

sesuai kebutuhan, termasuk memeriksa proses 

dan menjelaskan hasil sesuai permasalahan asal 

dan menggunakan matematika secara bermakna. 

Pada langkah ini siswa memeriksa bahwa 

rencana dan jawabannya benar. Pertanyaan 

yang mungkin muncul pada langkah ini yaitu 

“Dapatkah jawaban itu dicari dengan cara 

lain?”, dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui 

bahwa literasi matematika yang dimaksudkan 

meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar 

secara logis, mengkomunikasikan dan 

menjelaskan, seperti yang digambarkan pada 

tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Level Kemampuan Literasi Matematika menurut PISA 2015 

Level Apa yang dapat siswa lakukan 

6 Siswa dapat mengkonseptualisasikan, menggeneralisasi dan memanfaatkan 

informasi berdasarkan penyelidikan dan pemodelan situasi masalah yang kompleks, 

dan dapat menggunakan pengetahuan mereka dalam konteks yang relatif tidak 

standar (diatas rata-rata). 

5 Siswa dapat mengembangkan dan bekerja dengan model untuk situasi yang 

kompleks, mengidentifikasi kendala dan menentukan asumsi. 

4 Siswa dapat bekerja secara efektif dalam situasi konkret namun kompleks yang 

mungkin melibatkan kendala dalam membuat asumsi. 

3 Siswa dapat melaksanakan prosedur dengan jelas, termasuk prosedur yang 

memerlukan keputusan secara berurutan. 

2 Siswa dapat menafsirkan dan mengenali situasi dalam konteks yang membutuhkan 

kesimpulan langsung. 

1 Siswa dapat menjawab pertanyaan yang melibatkan konteks yang dikenal dimana 

semua informasi relevan dan pertanyaannya didefinisikan secara jelas. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian yaitu penelitian studi 

kasus.  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Perumnas Condongcatur dan SDN Kentungan, 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu 

pada bulan Mei 2017 sebagai studi pendahuluan. 

Subjek penelitian yaitu kepala sekolah, 

guru-guru dan siswa SD kelas tinggi di SDN 

Perumnas Condongcatur dan SDN 

Kentungan yang berjumlah 360 siswa dari 12 

kelas tinggi. Namun karena pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling,  maka 

diambil perwakilan 1 kelas dari tiap kelas tinggi 

sehingga subjek penelitian menjadi 180 siswa. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen berbentuk 

hasil tes. Wawancara dilakukan sebagai studi 

pendahuluan dalam menemukan permasalahan 

yang ada di SDN Perumnas Condongcatur 

dan SDN Kentungan. Wawancara dilakukan 

secara terbuka atau semiterstruktur agar subjek 

yang diwawancarai yaitu kepala sekolah dan 

guru-guru sd kelas tinggi di SDN Perumnas 

Condongcatur dan SDN Kentungan. Hal-hal 

penting dalam wawancara kemudian dicatat dan 

dianalisis. Kisi-kisi pedoman wawancara akan 

dijelaskan pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Pedoman wawancara  

Aspek yang diamati Hal yang ditanyakan 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

memahami masalah. 

Kemampuan siswa dalam memahami masalah dengan 

menuliskan data yang diketahui dan data yang ditanyakan 

serta melengkapinya dengan simbol-simbol agar mudah 

dimengerti  

Kemampuan siswa dalam menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimatnya sendiri. 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

membuat rencana penyelesaian. 

Kemampuan siswa dalam menjelaskan inti masalah. 

Kemampuan siswa dalam membuat model matemati-ka 

dari suatu masalah. 

Kemampuan siswa dalam merencanakan langkah apa 

yang akan digunakan dalam menyelesaikan sua-tu 

masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

melaksanakan rencana. 

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal sesuai 

langkah-langkah yang telah direncanakan. 

Kemampuan siswa dalam menunjukkan proses pe-

nyelesaian suatu masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

melihat kembali. 

Ketelitian siswa dalam setiap mengerjakan soal yang 

dibuktikan dengan mengecek kembali jawa-ban yang 

telah dibuat. 

 

Observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran matematika untuk melihat 

literasi matematika siswa. Observasi 

dilakukan secara terfokus karena observasi 

dipersempit pada aspek tertentu. Subjek 

observasi dalam penelitian ini yaitu siswa sd 

kelas tinggi. Kisi-kisi pedoman observasi yaitu 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Pedoman observasi 

Aspek yang diamati Hal yang ditanyakan 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

memahami masalah. 

Siswa dapat memahami masalah dengan menulis-kan data 

yang diketahui dan data yang ditanyakan serta 

melengkapinya dengan simbol-simbol agar mudah 

dimengerti  

Siswa dapat menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimatnya sendiri. 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

membuat rencana penyelesaian. 

Siswa dapat menjelaskan inti masalah. 

Siswa dapat membuat model matematika dari suatu 

masalah. 

Siswa dapat merencanakan langkah apa yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

melaksanakan rencana. 

Siswa dapat menyelesaikan soal sesusai langkah-langkah 

yang telah diren-canakan. 

Siswa dapat menunjukkan proses penyelesaian suatu 

masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada tahap 

melihat kembali. 

Siswa teliti dalam setiap mengerjakan soal yang 

dibuktikan dengan mengecek kembali jawaban yang telah 

dibuat. 

 

Dokumen dalam penelitian ini yaitu hasil 

tes matematika siswa. Langkah-langkah dalam 

menganalisis dokumen yaitu, (1) menentukan 

indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematika, (2) membuat soal uraian sebanyak 

4 butir soal tentang pemecahan masalah sehari-

hari, (3) melaksanakan tes tulis, dan yang 

terakhir (5) menganalisis jawaban siswa.  

Indikator pencapaian kompetensi literasi 

matematika ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Indikator literasi matematika 

Literasi 

Matematika 

Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika 

Menafsirkan 

matematika 

untuk 

menyelesaikan 

masalah 

Mengidentifikasi unsur 

yang diketahui, yang 

ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang 

diperlukan 

Merumuskan 

masalah secara 

matematis 

Merumuskan masalah 

Matematika/ menyusun 

model Matematika 

Menggunakan 

konsep, fakta, 

prosedur, dan 

penalaran 

dalam 

matematika 

Menerapkan strategi 

penyelesaian berbagai 

masalah (baik yang 

sejenis maupun masalah 

baru) di dalam atau di luar 

Matematika  

Menerapkan strategi 

penyelesaian berbagai 

masalah (baik yang 

sejenis maupun masalah 

baru) di dalam atau di luar 

Matematika 

 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, 

agar data yang diperoleh tersusun secara 

sistematis dan lebih mudah menafsirkan sesuai 

dengan rumusan masalah. Langkah-langkah 

analisis dan penafsiran data dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut. 

Analisis yang digunakan pada penelitian 

ini adalah analisis ketercapaian indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang dibuktikan melalui tes. Selain tes ada 

juga lembar observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

ketercapaian indikator kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Tahap terakhir 

adalah menentukan level kemampuan literasi 

matematika yang dicapai masing-masing subjek 

dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Data yang diperoleh dari penelitian ini 

terdiri atas dua jenis yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data kualitatif 

dengan data kuantitatif dan data kualitatif. 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

memeriksa jawaban tes dilanjutkan dengan 

melihat proses pemecahan masalah yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal. 

Dalam pemeriksaan jawaban, pemberian nilai 

tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini, 

tapi lebih diprioritaskan pemeriksaan jawaban 

terhadap jawaban siswa yang menggunakan 

tahap-tahap pemecahan masalah. 

Hasil analisis data kualitatif diperoleh 

melalui observasi dan dipadukan dengan hasil 

wawancara, guna menelusuri literasi matematika 

siswa yang ditinjau dari kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Hasil wawancara 

dengan beberapa guru kelas akan dijelaskan 

pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Hasil wawancara 

Pertanyaan Jawaban Guru 

Dapatkah siswa menemukan unsur-

unsur masalah yang diketahui? 

Siswa kelas IV, V dan IV sudah sangat mampu dalam 

mengidentifikasi informasi atau unsur-unsur dari suatu 

masalah. 

Dapatkah siswa menjelaskan atau 

menafsirkan masalah-masalah yang 

ditemukan menggunakan kalimat dan 

bahasanya sendiri? 

Siswa kelas IV, V dan IV sudah terbiasa dalam 

menjelaskan suatu masalah menggunakan kalimat dan 

bahasanya sendiri. Namun perbedaanya yaitu pada 

kelas IV, hanya mampu menemukan unsur suatu 

masalah dari suatu penyajian atau masalah tunggal. 

Sedangkan kelas V dan VI sudah mampu menafsirkan 

sumber informasi yang berbeda beserta alasannya 

secara langsung. 

Dapatkah siswa menyederhanakan atau 

menjelaskan inti dari suatu masalah? 

Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, siswa 

kelas IV hanya mampu menjelaskan maslah tunggal, 

sedangkan kelas V dan VI sudah setingkat diatas kelas 

IV. 

Dapatkah siswa membuat model 

matematika dari suatu masalah? 

Siswa kelas IV sudah mampu membuat model 

matematika tunggal dari suatu permasalahan, 

sedangkan kelas V dan VI sudah mampu membuat 

model matematika dari contoh suatu permasalahan 
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yang berbeda. 

Dapatkah siswa merencanakan langkah 

apa yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan suatu masalah? 

Siswa kelas IV, V dan VI sudah mampu membuat 

rencana atau memperkirakan rumus mana yang akan 

digunakan dalam suatu permasalahan. 

Dapatkah siswa menyelesaikan soal 

sesuai lang-kah-langkah yang telah 

direncanakan? 

Siswa kelas IV, V dan VI mampu menyelesaikan soal 

sesuai langkah-langkah yang direncana-kan, namun jika 

diberi-kan suatu masalah yang tingkat kesulitannya 

agak tinggi, terkadang siswa hanya mampu merenca-

nakan, namun belum mampu menggunakan atau 

mengaplikasikan rumus pada suatu permasalahan. 

Dapatkah siswa menunjukkan proses 

penyelesaian suatu masalah? 

Siswa kelas IV, V dan VI sudah mampu memberi-kan 

alasan yang tepat dalam penentuan rencana untuk 

menyelesaikan suatu masalah. 

Dapatkah siswa mengecek kembali 

perhitungan yang sudah dilakukan? 

Siswa kelas IV, V dan VI sudah menerapkan baca 

ulang soal dalam pengecekan jawaban dari suatu 

masalah. 

Dapatkah siswa menemukan alternatif 

penyelesaian yang lain? 

Siswa kelas IV masih belum bisa menemukan alternatif 

lain, sedangkan kelas V dan IV sudah terbiasa dalam 

menggunakan contoh penyelesaian suatu masalah dari 

sumber yang berbada. 

 

Pembahasan  

Dari hasil observasi dan wawancara dapat 

diketahui bagaimana literasi matematika siswa 

sd kelas tinggi di SDN Perumnas 

Condongcatur dan SDN Kentungan ditinjau 

dari kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa.  Dari hasil wawancara 

diketahui bahwa kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika sangat 

bervariasi. Siswa seringkali masih merasa 

kesulitan dalam melakukan tahap-tahap dalam 

pemecahan masalah matematika. 

Siswa Kelas IV SD 

Siswa mampu menyelesaikan semua soal 

yang sudah diberikan, namun tidak semua 

jawabannya benar. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan konteks yang dikenal serta 

semua informasi yang relevan tersedia dengan 

pertanyaan yang jelas, mampu mengidentifikasi 

infomasi, dan melakukan cara-cara yang umum 

berdasarkan instruksi yang jelas dan 

menunjukkan suatu tindakan sesuai dengan 

simulasi yang diberikan. Siswa juga sudah bisa 

menafsirkan untuk bisa mengenali konteks yang 

memerlukan kesimpulan langsung. Siswa 

mampu memilah informasi untuk menyajikan 

data dan memberikan alasan secara tepat dari 

hasil penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dianalisis bahwa siswa kelas IV SD berada 

pada level 2 literasi matematika. 

 

 

Siswa Kelas V SD 

Siswa mampu mengerjakan seluruh soal 

yang diberikan, namun hasilnya tidak semua 

tepat. Siswa sudah terbiasa dengan soal-soal 

dalam bentuk konteks, mampu mengidentifikasi 

permasalahan untuk jawaban berdasarkan 

instruksi yang jelas serta mampu melakukan 

tindakan dengan stimulasi yang diberikan. Siswa 

mampu membuat kesimpulan langsung, 

memilah informasi dari jawaban tunggal dan 

menggunakan cara penyajian tunggal, 

menggunakan rumus untuk dimasukan dalam 

penyelesaian serta mampu memberikan alasan 

secara tepat dari hasil penyelesaiannya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dianalisis 

bahwa siswa kelas V SD berada pada level 3 

kemampuan literasi matematika. 

Siswa Kelas VI SD 

Siswa mampu menjawab dengan tepat 

soal dalam bentuk konteks, mengidentifikasi 

informasi, menyelesaikan permasalahan dengan 

intruksi yang jelas serta mampu memberikan 

alasan yang tepat atas jawaban tersebut. Siswa 

sudah mulai terbiasa dengan mengerjakan 

prosedur yang memerlukan keputusan secara 

berurutan, memecahkan masalah dengan strategi 

yang sederhana, menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan hasil interpretasi 

mereka. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dianalisis bahwa siswa kelas IV SD berada pada 

level 3 kemampuan literasi matematika. 
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Sesuai hasil penelitian yang di paparkan 

di atas, jelas dikatakan bahwa siswa kelas V dan 

IV SD hanya berada di level 3 literasi 

matematika, sedangkan siswa kelas IV SD 

hanya bisa berada pada level 2. Hasil penelitian 

ini didukung oleh Department of Basic 

Education (DoBE, 2011) yang menyebutkan 

bahwa level pemecahan masalah siswa SD kelas 

IV sampai VI masih pada level menyelesaikan 

masalah yang tidak terlihat dan tidak rutin 

namun tidak selalu sulit, pemahaman dan proses 

yang lebih tinggi sering dilibatkan, dan mungkin 

membutuhkan kemampuan untuk memecahkan 

masalah ke bagian proses penyelesaiannya. 

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian 

ini yaitu penelitian oleh Mulyati (2016) yang 

menyebutkan bahwa karakteristik siswa SD 

yang masih berada pada tahap operasional 

konkret, yaitu pembelajaran yang 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, 

dan pemikiran yang kreatif serta lebih 

menekankan pada pengalaman dan keterlibatan 

siswa secara aktif dalam pemecahan masalah. 

Literasi matematika siswa juga 

dipengaruhi oleh kompetensi guru. Guru 

hendaknya memberi kesempatan kepada siswa 

untuk membangun pengetahuannya sendiri dan 

mengkaitkan matematika dengan masalah pada 

kehidupan sehari-hari karena pemahaman dan 

kemampuan penggunaan konsep dalam 

kehidupan adalah bagian dari kompetensi literasi 

matematika. Hal ini didukung oleh penelitian 

dari Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan literasi matematika siswa, 

maka guru perlu memberikan penguatan berupa 

latihan soal-soal literasi matematika supaya 

literasi matematika siswa pada level tinggi PISA 

yaitu level 4, 5 dan 6 dapat tercapai. 

Guru juga diharapkan mampu mengkaji 

kelemahan dan kesalahan sistematis dalam 

pemahaman matematika siswa. Kesalahan dan 

kelemahan siswa dapat dijadikan dasar dalam 

merencanakan perbaikan ke depannya. Guru 

harus mengusahakan pengembangan 

kemampuan berpikir siswa sehingga 

kemampuan siswa tidak terbatas pada soal-soal 

rutin namun secara bertahap terbiasa dengan 

soal non rutin dengan level yang bertingkat. 

Semakin banyak guru memberikan tantangan 

kepada siswa untuk memecahkan lebih banyak 

masalah matematika berbasis PISA, maka siswa 

akan sering mengekstrak informasi matematika 

dari masalah dunia nyata. Dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam 

masalah dunia nyata akan berfungsi untuk 

membuat matematika lebih relevan bagi siswa, 

dan memberi kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi matematika yang 

lebih luas, serta dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa terkait literasi matematika. 

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Centre For 

Education Statistics And Evaluation  (2016) 

bahwa guru yang efektif memiliki pengetahuan 

dasar literasi yang kuat sehingga mampu 

menciptakan strategi pengajaran yang luas 

sesuai dengan konteks, tujuan dan, kebutuhan 

siswa, serta mampu memanfaatkan lingkungan 

yang mendukung peningkatan literasi.  

Dengan demikian, peran guru dalam 

meningkatkan kemampuan literasi matematika 

siswa adalah membantu siswa dalam 

membangun persepsi positif terhadap 

matematika.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

SD kelas tinggi yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini, baik kelas IV, V, atau VI, masih 

belum terbiasa dengan soal-soal atau 

permasalahan yang membutuhkan pemikiran 

logis dan solusi aplikatif. Mereka masih terbiasa 

dengan jawaban yang prosedural dan sifatnya 

konkret, sehingga perlu ada strategi lain yang 

digunakan untuk membiasakan siswa dalam 

menghadapi soal-soal atau permasalahan yang 

membutuhkan penalaran logis yang mendukung 

literasi matematika siswa.  
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