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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang berpengaruh 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ini adalah 

salah satu alasan mengapa matematika dijadikan  mata pelajaran yang wajib 

dipelajari oleh siswa mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah 

menengah. Selain itu, matematika merupakan mata pelajaran yang dapat 

mengembangkan proses berpikir siswa sehingga melalui pembelajaran 

matematika siswa dilatih mencari, mengelola, dan memanfaatkan informasi. 

Dengan demikian melalui pembelajaran matematika diharapkan siswa mampu 

bertahan dalam kondisi yang berubah dan kompetitif, serta dapat menghadapi 

berbagai tantangan kehidupan secara mandiri dan penuh rasa percaya diri. 

Dengan demikian, pembelajaran matematika di sekolah adalah salah satu 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa sama halnya dengan pembelajaran-

pembelajaran lain.  

Pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya bertujuan untuk 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga diperlukan dalam 

menyelesaikan masalah keperluan sehari-hari terutama tuntutan dunia kerja. 

Untuk itu sangat diperlukan kemampuan siswa dalam merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks.  

Kemampuan yang dibutuhkan tersebut  melibatkan penalaran matematis, 

penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena, serta 

mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini disebut literasi 

matematis. Dengan demikian, literasi matematis merupakan kemampuan 

penting yang harus dimiliki oleh siswa. 

Kurikulum Indonesia sebenarnya sudah memuat literasi matematis 

walaupun secara tersirat, seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 
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22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (BNSP, 2006). Peraturan tersebut 

menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah;  

2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; 3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. Berdasarkan peraturan tersebut, 

terdapat beberapa kemampuan yang diharapkan muncul setelah proses 

pembelajaran matematika. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi 

kemampuan pemahaman, penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, dan 

kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan. Semua kemampuan 

tersebut tercakup dalam literasi matematis sebagaimana pendapat Niss 

(Kusumah, 2011), literasi matematis mencakup :  1) penalaran dan berpikir 

matematis,; 2) argumentasi matematis; 3) komunikasi matematis; 4) 

pemodelan;  5) pengajuan dan pemecahan masalah; 6) representasi; 7) simbol, 

dan 8) media dan teknologi.  

Kusumah (2011) mendefinisikan literasi matematis tidak sekedar pada 

pengetahuan minimal dalam matematika tetapi juga mencakup “doing 

mathematics” dan menggunakan konsep matematika dalam bidang lainnya dan 

dalam aspek kehidupan.  Literasi matematis yang dimiliki siswa dapat dilihat 

dari bagaimana cara siswa dalam menggunakan kemampuan dan keahlian 
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matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di 

berbagai macam situasi atau konteks. 

Lebih lanjut Kusumah (2011) menyatakan bahwa semua orang perlu 

memiliki literasi matematis untuk digunakan menghadapi berbagai macam 

permasalahan dalam hidup di abad modern ini.  Literasi matematis akan 

diperlukan terkait dengan pekerjaan dan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari.  

Di zaman yang penuh tantangan ini, kita tidak hanya membutuhkan 

kemampuan matematis sebatas pemahaman aritmetik, tetapi lebih 

membutuhkan literasi matematis yang didalamnya mencakup penalaran dan 

pemecahan masalah matematis.   

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika sekolah yang tertera 

dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (BNSP, 2006) 

pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi matematis adalah 

kemampuan yang sangat penting dimiliki semua orang terutama generasi muda 

yang akan menjadi penerus bangsa. Namun, tidak sejalan dengan pentingnya 

literasi matematis, banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi 

matematis siswa Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya literasi matematis 

siswa Indonesia diperlihatkan dari hasil studi yang dilakukan oleh Programe 

for International Student Assesment (PISA). PISA merupakan sebuah program 

kerjasama beberapa negara dibawah naungan Organization for Economic Co-

Operation and Development (OECD). 

 Penilaian yang dilakukan dalam PISA berorientasi pada masa depan, 

yaitu menguji kemampuan anak muda untuk menggunakan keterampilan dan 

pengetahuannya dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata, tidak semata-

mata mengukur kemampuan yang dicantumkan dalam kurikulum sekolah. 

PISA mengukur kemampuan anak usia 15 tahun (setara dengan kelas VIII 

SMP) dalam bidang literasi membaca, literasi matematis, dan literasi sains. 

Program yang diukur setiap tiga tahun ini, pada tahun 2012 menempatkan 

Indonesia pada peringkat ke-2 dari bawah diantara 65 negara peserta PISA. 

Peringkat ini menurun dari tahun 2009 dimana  Indonesia menduduki  
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peringkat ke-60 dari 65 negara peserta.  Data literasi matematis siswa 

Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1.1 

Literasi Matematis Siswa Indonesia Berdasarkan Kriteria yang 

ditetapkan PISA 

Tahun 

studi 

Skor rata-

rata 

Indonesia 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah 

Negara 

Peserta 

2000 367 38 41 

2003 360 38 40 

2006 391 50 57 

2009 371 60 65 

2012 375 64 65 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa literasi matematis siswa masih 

tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Selain itu, menurut Wijaya (2012) 

hampir setengah dari siswa Indonesia (yaitu 43,5%) tidak mampu 

menyelesaikan soal PISA paling sederhana (the most basic PISA tasks). Sekitar 

sepertiga siswa Indonesia (yaitu 33,1%) hanya bisa mengerjakan soal jika 

pertanyaan dari soal kontekstual diberikan secara eksplisit serta semua data 

yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal diberikan secara tepat. Hanya 0,1% 

siswa Indonesia yang mampu mengembangkan dan mengerjakan permodelan 

matematika yang menuntut keterampilan berpikir dan penalaran. Selanjutnya, 

berdasarkan data dari OECD  (2010), siswa Indonesia umumnya hanya mampu 

menyelesaikan soal dua level terbawah, yaitu level satu dan level 2. Sedangkan 

untuk soal level 3 sampai level 6, siswa kesulitan menyelesaikannya.  

PISA membagi literasi matematis menjadi 6 level, dimana masing-

masing level mengukur tingkat kemampuan yang berjenjang. Semakin tinggi 
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level maka semakin kompleks pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab 

persoalan yang diberikan. Pada level paling bawah soal disusun dengan 

konteks yang sangat  dikenal siswa dan menggunakan operasi matematika yang 

sederhana. 

Banyak faktor penyebab rendahnya literasi matematis siswa, 

diantaranya mungkin karena matematika tidak disukai oleh kebanyakan siswa 

Indonesia. Dalam persepsi siswa matematika sering disamakan dengan 

kumpulan angka dan rumus yang membingungkan (Darhim,  2004). Selama ini 

target pembelajaran matematika lebih ditekankan pada penguasaan materi atau 

konsep matematika sehingga kemampuan menghapal rumus dan prosedur 

terlihat lebih penting.  Selain itu, pembelajaran matematika masih sekedar 

melatih siswa untuk dapat melakukan matematika (train student how to do 

mathematics) dan menempatkan “mengetahui bagaimana” (know how) sebagai 

tujuan utama sehingga peran dan pentingnya belajar matematika tidak tercapai. 

Oleh karena itu, harus ada perubahan cara berpikir tentang pembelajaran 

matematika. Seharusnya pembelajaran matematika diarahkan untuk mendidik 

siswa berfikir secara matematis (educate students to think mathematically) 

sehingga siswa menguasai konsep matematika yang mereka pelajari, tidak 

hanya “know how” tetapi juga “know why” (Wijaya, 2012).  

Faktor lain penyebab rendahnya literasi matematis siswa karena  

pembelajaran matematika yang tidak membuat mereka termotivasi untuk 

belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa. Surya (2003) menyatakan 

bahwa motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau 

meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah 

kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini perilaku belajar terjadi 

dalam situasi interaksi pembelajaran dalam mencapai tujuan dan hasil belajar. 

Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar matematika karena 

motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan oleh siswa. 

Motivasi yang kuat dalam belajar akan menunjukkan hasil yang optimal. Guru 
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memberi motivasi kepada siswa berarti menggerakkan siswa untuk melakukan 

sesuatu atau melakukan kegiatan belajar. Kegiatan menjadi kurang efektif  dan 

hasilnya tidak tahan lama jika tidak didukung oleh suatu motif yang 

menyenangkan. Oleh karena itu untuk dapat belajar dengan baik diperlukan 

proses dan motivasi yang baik pula. 

Untuk itu diperlukan suatu pembelajaran yang dapat membantu 

meningkatkan literasi matematis  dan motivasi siswa. Menurut Darhim (2004), 

kurang disukainya pelajaran matematika oleh siswa mungkin dipengaruhi oleh 

faktor materi atau proses pembelajarannya. Jika dilihat dari segi materi, 

matematika merupakan ilmu yang abstrak. Oleh karena itu siswa akan merasa 

matematika semakin abstrak jika matematika tidak dihubungkan dengan 

kehidupan nyata (Gravemeijer dalam Darhim, 2004). Dalam pendidikan 

matematika,  isu tentang mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata telah 

lama diperbincangkan. Sekitar 40 tahun lalu, Belanda mulai mengembangkan 

Realistic Mathematics Education (RME).  

RME banyak dipengaruhi oleh pandangan Freudenthal tentang 

matematika. Terdapat dua pandangan penting  Freudenthal tentang matematika 

yaitu matematika dihubungkan dengan realitas dan matematika dipandang 

sebagai aktivitas manusia (Darhim, 2004 dan Wijaya, 2012). Berkaitan dengan 

dua pandangan di atas Gravemeijer mengatakan bahwa matematika harus 

diusahakan dekat dengan kehidupan siswa, harus dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Di samping itu siswa harus diberi kesempatan yang leluasa untuk 

belajar melakukan aktivitas bekerja matematik atau matematisasi. Di 

Indonesia, RME disebut Pembelajaran Matematika Realistik.  

Karakteristik RME menurut Gravemeijer (Darhim, 2004 & Wijaya, 

2012) secara garis besarnya tertuang dalam lima karakteristik RME yaitu 

menggunakan konteks, menggunakan model, menggunakan kontribusi siswa, 

terjadi interaktivitas, dan terintegrasi. Diduga terdapat tiga karakteristik PMR 

yang dominan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran matematika. Ketiga 

karakteristik dimaksud adalah menggunakan  konteks, menggunakan 
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pemodelan, dan menggunakan kontribusi siswa. Menurut Darhim (2004) ketiga 

karakteristik PMR tersebut perlu dikaji kontribusinya dalam proses 

pembelajaran terutama terhadap hasil belajar siswa. Untuk selanjutnya, Darhim 

menyebut model pembelajaran matematika yang diadaptasi dengan 

menggunakan ketiga karakteristik PMR tersebut sebagai Pembelajaran 

Matematika Kontekstual (PMK).  

PMK berbeda dengan Contextual Teaching and Learning  (CTL) yang 

dikembangkan di Amerika Serikat. Pada PMK masalah kontekstual digunakan 

sejak awal pembelajaran karena berfungsi sebagai jembatan siswa menemukan 

konsep, sedangkan proses pengenalan konsep yang baru pada CTL tidak harus 

menggunakan masalah kontekstual namun penerapan konsep menggunakan 

masalah konseptual. Menurut Nurhadi (Darhim, 2004) CTL merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan 

yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

pada pembelajaran dengan PMK, konteks digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran. Figueiredo ( Arifin, 2008) mengemukakan bahwa ciri-ciri 

konteks dalam RME adalah sebagai berikut: 1) dapat dibayangkan dengan 

mudah; 2) berhubungan dengan dunia siswa; 3) tidak terpisah dari proses 

pemecahan soal; 4) dimulai dengan pengetahuan informal siwa dan 

terorganisasi secara matematis. Konteks tidak harus berupa masalah kehidupan 

nyata, namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau 

situasi lain selama hal tersebut bermakna bagi siswa (Wijaya, 2012).  

Dengan demikian, masalah kontekstual yang diangkat sebagai topik 

awal pada pembelajaran dengan PMK adalah masalah sederhana yang dikenali 

oleh siswa. Banyak manfaat yang akan didapatkan dengan penggunaan konteks 

dalam pembelajaran matematika. Menurut Wijaya (2012), penggunaan konteks 

diawal pembelajaran akan meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa.  

Menurut Treffers dan Goffre (Wijaya, 2012) masalah kontekstual dalam RME 

memiliki empat fungsi, yaitu: 1) untuk membantu siswa menemukan konsep 
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matematika;  2) untuk membentuk model dasar matematika dalam mendukung 

pola pikir siswa bermatematika; 3) untuk memanfaatkan realitas sebagai 

sumber aplikasi matematika;  4) untuk melatih kemampuan siswa, khususnya 

dalam menerapkan matematika pada situasi nyata (realitas).  

Selain itu, pada pembelajaran dengan PMK guru hanya memberikan 

petunjuk seperlunya. Guru meminta siswa memahami masalah kontekstual dan 

memberi siswa kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai 

strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai 

prosedur dalam memecahkan masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang besar 

dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. 

Artinya semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. 

Adanya penghargaan ini akan membuat siswa termotivasi dalam belajar. Selain 

itu siswa juga semakin termotivasi belajar karena pandangan mereka terhadap 

matematika telah berubah, yang sebelumnya menganggap matematika sebagai 

kumpulan rumus yang membingungkan kemudian menyadari bahwa 

matematika sangat dekat dengan kehidupan nyata. Hal ini senada dengan 

pendapat Suherman (Sudrajat, 2013) bahwa ada tiga hal yang dapat dilakukan 

oleh guru agar siswa lebih termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam belajar 

matematika. Hal-hal tersebut yaitu: 1) memperlihatkan betapa bermanfaatnya 

matematika dalam kehidupan manusia melalui contoh-contoh kasus yang ada 

di sekitar kehidupan mereka; 2) menggunakan teknik, metode, dan pendekatan 

pembelajaran matematika yang tepat sesuai dengan karakteristik topik yang 

disajikan; 3) memanfaatkan teknik, metode, dan pendekatan yang bervariasi 

dalam pembelajaran matematika.  

Kunci utama dari pembelajaran dengan PMK adalah upaya membantu 

siswa melewati wilayah transisi antara pengetahuan matematika informal 

menuju matematika formal, atau melewati antara pemecahan masalah secara 

informal menuju pemecahan masalah secara formal. Strategi-strategi informal 

siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah kontekstual merupakan 
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sumber inspirasi dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu untuk 

mengkonstruksi pengetahuan matematika formal. Melalui prinsip penemuan 

kembali dan matematisasi progresif, siswa diarahkan untuk memanfaatkan 

secara optimal potensi yang dimilikinya untuk membangun pengetahuan 

matematika dan memcahkan masalah kontekstual secara mandiri. Mengacu 

kepada prinsip ini, siswa selalu diarahkan untuk menemukan kembali 

pengetahuan informal matematika dari pengalaman mereka terhadap realita 

dalam konteks matematis. 

Dalam penelitian ini akan dilihat juga ada tidaknya perbedaan 

pengaruh dari Kemampuan Awal Matematika (KAM) terhadap besarnya 

peningkatan literasi matematis siswa karena diyakini kemampuan awal 

matematis siswa memiliki peranan yang penting dalam penguasaan konsep 

baru yang akan dipelajari. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ilmu 

yang memiliki struktur dan keterkaitan, sehingga untuk menguasai suatu 

konsep matematika diperlukan suatu konsep matematika lainnya. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan apakah PMK sesuai untuk semua 

kategori KAM siswa atau tidak.  Darhim (2004) dalam studi yang dilakukan 

pada siswa SD menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa lebih tinggi dengan 

PMK (Pembelajaran Matematika Kontekstual) daripada dengan PMB 

(Pembelajaran Matematika Biasa) untuk kelompok siswa lemah.  

Berdasarkan uraian di atas, salah satu metode pembelajaran yang 

diperkirakan dapat dapat meningkatkan literasi matematis  dan motivasi siswa 

adalah PMK. Dengan menerapkan PMK ini diharapkan siswa sadar bahwa 

matematika bukanlah pelajaran yang sulit, tetapi pelajaran yang 

menyenangkan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang “Pembelajaran 

Matematika Kontekstual untuk Meningkatkan Literasi Matematis dan Motivasi 

Belajar Siswa SMP ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan PMK lebih baik dari siswa yang 

pembelajarannya konvensional; 

1.2.2 Apakah peningkatan literasi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan PMK lebih baik dari siswa yang pembelajarannya 

konvensional bila ditinjau dari kategori Kemampuan Awal 

Matematis (KAM) siswa  (tinggi, sedang, rendah)?  

1.2.3 Apakah  peningkatan motivasi siswa yang pembelajarannya 

menggunakan PMK lebih baik dari siswa yang pembelajarannya 

konvensional?  

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menelaah 

1.3.1 Peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan PMK dengan siswa yang 

pembelajarannya konvensional; 

1.3.2 Peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang 

pembelajarannya menngunakan PMK dan siswa yang 

pembelajarannya konvensional bila ditinjau dari kategori 

Kemampuan Awal Matematis (KAM) siswa  (tinggi, sedang, 

rendah); 

1.3.3 Peningkatan motivasi siswa yang pembelajarannya mengguanakan 

PMK dan siswa menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1.4.1 Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang PMK 

dan diharapkan pula para guru dapat mengaplikasikannya dalam 

matematika. 

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi 

matematis siswa SMP.  

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam 

mengembangkan mutu pembelajaran matematika sekolah. 

1.4.4 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berpijak atau 

bahan referensi dalam rangka menindaklanjuti suatu penelitian 

dalam ruang lingkup yang lebih luas. 

 


