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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan sehari hari karena konten materi matematika sangat lekat dengan 

dunia nyata. Selain itu, dengan mempelajari matematika siswa akan selalu lekat 

pada proses penalaran yang bersifat logis sehingga mereka diharapkan mampu 

mengembangkan proses berpikirnya. Oleh karena itu, matematika dipelajari di 

semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan jenjang 

perguruan tinggi. 

Pembelajaran matematika di sekolah seharusnya tidak hanya mengajarkan 

bagaimana berhitung dan mencari hasil dari persoalan. Tetapi lebih jauh dari itu, 

Sudiarta (dalam Mustakim, 2006) menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

harus membentuk siswa sehingga dapat merumuskan, mengerjakan, dan 

menafsirkan matematika sehingga menjadi bermakna untuk mengatur proses 

matematika yang menggambarkan apa yang ingin dilakukan untuk 

menghubungkan konteks masalah dengan matematika sehingga dengan demikian 

siswa dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Kemampuan tersebut adalalah 

literasi matematis. Dengan demikian, literasi matematis merupakan hal penting 

yang harus dikuasai oleh siswa agar mereka memahami matematika bukan hanya 

sekedar mengerjakan matematika. 

    Tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas No. 22 Tahun 

2006 (dalam Wardani, 2011)  adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

untuk: (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) 
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mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; dan (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.  

Menurut OECD (2003), pembelajaran matematika yang ideal memiliki 5 

aspek, yaitu: (1) memulai dengan masalah yang  mencerminkan kehidupan sehari-

hari; (2) mengorganisir permasalahan ke dalam konsep matematika; (3) secara 

bertahap menyederhanakan masalah, membuat generalisasi dan memformalkan; 

(4) memecahkan masalah matematis; dan (5) menafsirkan makna penyelesaian 

matematis dalam situasi nyata. Dengan kata lain, pembelajaran matematika harus 

membuat siswa melakukan kegiatan matematis (doing mathematics). Proses 

tersebut adalah gambaran seseorang memodelkan suatu masalah atau fenomena 

dalam kehidupannya dan menyelesaikannya dengan proses matematis. Seperti 

pembelajaran matematika di Belanda  yang  menjauhi cara-cara pembelajaran 

yang lebih bertumpu pada algoritma secara ketat. Di negara ini, kemampuan 

matematis dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: (1) reproduksi, 

algoritma, definisi dan sebagainya; (2) memberi penekanan pada kemampuan 

menentukan koneksi di antara beberpa aspek yang berlainan (de Lange, 2003). 

Penjabaran tentang tujuan pembelajaran matematika di Indonesia, hingga 

pembelajaran matematika yang ideal, dapat disimpulkan bahwa belajar 

matematika harus membuat siswa memiliki kemampuan pemahaman, penalaran, 

pemecahan masalah, dan kemampuan dalam mengaplikasikan konsep pada 

kehidupan sehari hari. Penjabaran tersebut menyatakan bahwa siswa harus 

memiliki kemampuan literasi matematis seperti yang telah dijabarkan oleh Niss 

(dalam Kusumah, 2011), bahwa literasi matematis matematis mencakup: (1) 

penalaran dan berpikir matematis; (2) argumentasi matematis; (3) komunikasi 

matematis, (4) permodelan matematika; (5) pengajuan dan pemecahan masalah; 

(6) representasi matematis; (7) simbol; dan (8) media dan teknologi.  

Literasi matematis adalah kemampuan individu (individual’s capacity) 

untuk mengenal dan memahami peran yang dimainkan matematika dalam 



3 
 

Hafizh Nizham, 2017 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS, SELF EFFICACY DAN MEREDUKSI 
KECEMASAN MATEMATIS DENGAN PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER PADA SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kehidupan nyata, serta mampu memberikan penilaian dan pertimbangan secara 

tepat, memanfaatkan matematika yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang 

menjadi anggota masyarakat yang konstruktif, peduli, dan mau berpikir (OECD, 

2003). Lebih jauh dari itu, dalam OECD (2009)  menyatakan definisi literasi 

matematika harus mengacu pada individu mampu mengenali dan mengidentifikasi 

peluang untuk menggunakan matematika dan kemudian memberikan struktur 

matematika untuk masalah yang disajikan dalam beberapa bentuk kontekstual, 

mampu menerapkan konsep-konsep matematika, fakta, prosedur, dan penalaran 

untuk memecahkan masalah matematis yang diformulasikan untuk mendapatkan 

kesimpulan matematika, dan juga kemampuan individu untuk merenungkan solusi 

matematika, hasil, atau kesimpulan dan menafsirkan mereka dalam konteks 

masalah kehidupan nyata. 

Sementara menurut PISA (dalam OECD, 2010), literasi atau melek 

matematik dipandang sebagai kemampuan seseorang individu merumuskan, 

menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks.  termasuk di 

dalamnya bernalar secara matematis dan menggunakan konsep. OECD  (dalam 

Johar, 2012)  menjelaskan bahwa PISA meliputi tiga komponen mayor dari 

domain matematika, yaitu konteks, konten, dan kompetensi, yang penjabarannya 

sebagai berikut; (1) konten masalah pada PISA meliputi konten (content) 

matematika yang berkaitan dengan fenomena. Oleh karena itu, PISA hanya 

membatasi pada 4 over-arching ideas yang utama, yaitu perubahan dan hubungan 

(change and relationship), ruang dan bentuk (Space and Shape), kuantitas 

(Quantity), dan ketidakpastian dan data (Uncertainty and data); (2) konteks, 

masalah (dan penyelesaiannya) bisa muncul dari situasi atau konteks yang 

berbeda berdasarkan pengalaman individu. Dengan demikian, soal -soal yang 

diberikan dalam PISA disajikan sebagian besar dalam situasi dunia nyata sehingga 

dapat dirasakan manfaat matematika itu untuk memecahkan permasalahan 

kehidupan keseharian; (3) kompetensi, pada PISA diklasifikasikan atas tiga 

kelompok (cluster) yaitu, reproduksi, (mengenal fakta, objek-objek dan sifat 

sifatnya, ekivalensi, menggunakan prosedur rutin, algoritma standar, dan 

menggunakan skill yang bersifat teknis); koneksi  (membutuhkan sedikit translasi 
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Tabel 1.1 Level Kecakapan Matematika Menurut PISA 

dari konteks ke model matematika); refleksi (menemukan ide matematika dibalik 

masalah yang dibicarakan).  

Sementara kemampuan matematika siswa dalam PISA dibagi menjadi 

enam level (tingkatan). Setiap level tersebut menunjukkan tingkat kompetensi 

matematika yang ingin dicapai siswa. Secara lebih rinci level-level yang dimaksud 

tergambar pada tabel berikut. 

 

Level Kompetensi 

6 

Para siswa pada tingkatan ini telah mampu berpikir dan bernalar secara matematika. 

Mereka dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam disertai dengan penguasaan 

teknis operasi matematika, mengembangkan strategi dan pendekatan baru untuk 

menghadapi situasi baru.  

5 

Para siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks, mengetahui 

kendala yang dihadapi, dan melakukan dugaan-dugaan. Mereka dapat memilih 

membandingkan, dan mengevaluasi strategi untuk memecahkan masalah yang rumit 

yang berhubungan dengan model ini. 

4 

Para siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang konkret tetapi 

kompleks. Mereka dapat memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda, dan 

menghubungkannya dengan situasi nyata.  

3 

Para siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk prosedur yang 

memerlukan keputusan secara berurutan. Mereka dapat memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masalah yang sederhana.  

2 

Para siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam konteks yang 

memerlukan inferensi langsung. Mereka dapat memilah informasi yang relevan dari 

sumber tunggal dan menggunakan cara representasi tunggal.  

1 
Para siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteksnya umum dan dikenal serta semua 

informasi yang relevan tersedia dengan pertanyaan yang jelas.  

 

Literasi matematis siswa dapat dilihat dari pengetahuan dan keterampilan 

yang mereka perlihatkan di saat menghadapi masalah matematis. Semua masalah 

matematis harus terkait dengan pengalaman belajar dan latarbelakang 

pengetahuan mereka sebelumnya. Hal ini artinya konteks masalah harus dikenali 

siswa. Kalau tidak, mereka akan gagal menafsirkan hasil perhitungan yang 



5 
 

Hafizh Nizham, 2017 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS, SELF EFFICACY DAN MEREDUKSI 
KECEMASAN MATEMATIS DENGAN PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER PADA SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

diperoleh. Oleh karena itu, dengan kemampuan literasi matematis siswa dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari atau 

persoalan yang sifatnya ada dalam kehidupan sehari hari. 

Menurut Hayat dan Yusuf (2010) secara umum siswa yang memiliki 

literasi matematis dapat melakukan: (1) menjawab pertanyaan dalam konteks 

umum, mengenali informasi dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

prosedur rutin; (2) menafsirkan dan mengenali situasi dalam konteks yang 

membutuhkan penarikan kesimpulan secara langsung; (3) melaksanakan prosedur 

secara tepat, menggunakan representasi dari berbagai sumber, menyatakan alasan 

yang digunakan, dan mengkomunikasikan interpretasi dan penalaran; (4) bekerja 

secara efektif dengan model dan konteks yang konkrit yang dimilikinya, memilih 

dan memadukan semua jenis representasi dan mengamati keterkaitannya dengan 

dunia nyata; dan (5) bekerja dengan sebuah model dalam situasi yang kompleks, 

memahami semua persyaratan atau faktor pembatas (kendala) yang mungkin ada. 

Oleh karena itu, siswa yang memiliki kemampuan literasi akan mampu memilih, 

membedakan dan menilai beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah yang 

rumit terkait dengan model dengan menggunakan penalaran yang mendalam dan 

kemampuan koneksi matematis yang baik, sehingga mereka melakukan proses 

refleksi dan mengkomunikasikan ide dan pikirannya, menerapkan pemahaman 

yang dalam dengan menggunakan strategi dan pendekatan baru secara mendalam, 

menafsirkan dan menyajikan argumentasinya. 

Uraian di atas terlihat bahwa kemampuan literasi matematika tidak saja 

digunakan sebatas untuk tujuan hitung-menghitung, tetapi juga untuk memberikan 

argumentasi atau menyajikan klaim, yang membutuhkan logika, untuk 

memastikan bahwa pola pikir mereka termasuk tepat. OECD (2012) menjelaskan 

penalaran dalam logika digunakan secara luas, tidak hanya dalam matematika, 

salah satunya adalah dalam linguistik. Dalam linguistik, beberapa dalil dalam 

logika (misalnya Aturan Penarikan Kesimpulan dan Aturan Penukaran) digunakan 

secara ekstensif untuk mendukung pernyataan yang dikemukakan pada saat 

sebuah argumentasi diketengahkan atau saat terlibat dalam sebuah debat. 
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Selain pembentukan kemampuan literasi matematika, pembelajaran 

matematika yang baik juga harus memperhatikan masalah psikologis siswa 

dimana dengan berkembangnya aspek psikologis yang positif diharapkan dapat 

mempengaruhi pembentukan kemampuan literasi matematis siswa. Salah satu 

aspek psikologis yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika 

adalah self-efficacy yang merupakan konsep yang paling penting dari sifat-sifat 

afektif individu.  self-efficacy atau keyakinan individu  menurut Bandura (1993) 

adalah kapasitas sendiri untuk dapat mengatur kegiatan yang diperlukan untuk 

kinerja tertentu sehingga berhasil melakukannya. Dengan kata lain, siswa yang 

memilki self-efficacy diharapkan mampu melakukan tugas dengan baik. Senada 

dengan itu, menurut Santrock (2007) self-efficacy adalah kepercayaan seseorang 

atas kemampuannya. Begitu pula halnya jika siswa menghadapi suatu tugas dan 

ujian dari sekolah, siswa dengan self-efficacy lebih tinggi akan mengerjakan tugas 

dan ujian dengan lebih percaya diri.  

Bandura (dalam Novferma, 2016) menyebutkan bahwa “self-efficacy 

(efficacy expectation) refers to personal beliefs about one’s capabilities to learn 

or perform action at designated levels”. Self-efficacy merupakan keyakinan 

seseorang akan kemampuan melakukan sesuatu. Schunk (2012)  menyatakan 

bahwa self-efficacy itu tidak sama dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Self-efficacy merujuk kepada pandangan seseorang mengenai kemampuan diri 

dalam melakukan suatu aksi tertentu, sedangkan outcome expectation lebih 

merujuk kepada keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari aksi tersebut.  

Selain itu, Hackett dan Betz (dalam, Ozgen, 2013)  mendefinisikan self-

efficacy matematika sebagai keyakinan siswa dalam menyadari situasi matematika 

tersebut, keahlian untuk berhasil menyelesaikan tugas atau masalah. Siswa yang 

memiliki self-efficacy tinggi memilih target yang lebih menantang, percaya pada 

diri mereka sendiri lebih dari sebelumnya, menunjukkan lebih banyak usaha dan 

ketekunan, dan menghafal materi pelajaran yang diajarkan kepada mereka yang 

lebih baik dari sebelumnya, sehingga penggunaan lebih strategi pembelajaran 

lebih menguntungkan agar terbentuk self-efficacy siswa yang lebih baik. 
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Lebih jauh dari itu, self-efficacy merupakan hal penting dalam 

menyelesaikan masalah kecemasan  matematika.  Menurut May (dalam Sujarwo, 

2006) kecemasan timbul sebanding dengan keyakinan individu terhadap 

ketidakmampuan individu. Semakin individu merasa tidak yakin terhadap 

kemampuannya maka individu tersebut akan semakin merasa cemas. Oleh karena 

itu, proses pembelajaran harus dikemas sedemikian rupa sehingga dalam 

pembelajaran matematika siswa tidak mengalami kecemasan. 

Menurut hasil penelitian Sherman dan Wither (2003), ada hubungan antara 

prestasi belajar siswa dan mathematics anxiety. Siswa yang tidak memiliki 

mathematics anxiety cenderung memiliki prestasi yang tinggi. Richardson dan 

Suin (dalam Anita, 2014) menyatakan bahwa jika siswa tidak mengalami 

kecemasan matematika maka tidak ada perasaan tegang dan cemas yang 

mempengaruhi ketika menyelesaikan soal matematika. Furner dan Berman (dalam 

Gresham, 2010) menggambarkan bahwa jika siswa tidak mengalami kecemasan 

matematika sebagai sindrom, maka mereka tidak akan mengatakan “saya tidak 

bisa”. Jika siswa tidak mengalami kecemasan matematika, maka tidak akan ada 

pengalaman matematika memalukan yang karena ketidakmampuan dalam 

menerapkan pemahaman dan penggunaan konsep matematis. Berdasarkan 

penjabaran di atas,  kecemasan dalam pembelajaran sangat berpengaruh pada 

proses belajar siswa oleh karena itu kondisi pembelajaran harus diubah karena 

faktor yang muncul dapat berasal dari desain pembelajaran yang menarik atau 

kecakapan guru matematika dalam menyajikan materi. Dengan demikian, 

keyakinan dan persepsi siswa mengenai mata pelajaran yang sedang dipelajari 

penting dalam menanggulangi kecemasan siswa dan tentu akan berpengaruh 

kepada pencapaian siswa dalam pembelajaran.  

Fenomena di Indonesia terjadi didalam pembelajaran matematika adalah 

proses pembelajaran yang pada umumnya hanya meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat rendah, prosedural dan guru tidak mengedepankan aktivitas kelas 

yang mengasah kemampuan berpikir. Dengan kata lain, proses pembelajaran 

matematika belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir matematis 

siswa tingkat tinggi. Tak jarang juga pembelajaran matematika di sekolah hanya 
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Tabel 1.2 Hasil PISA Tahun 2000-2015 

mengajarkan bagaimana berhitung dan mencari hasil dari persoalan sebagaimana  

disampaikan oleh Novotna (2014). Menurut Suyatno (2007) kebanyakan guru 

lebih memilih masalah kasus algoritma yang cocok untuk solusi yang jelas, yang 

dalam hal ini tidak ada keraguan tentang pilihan algoritma yang cocok. Dalam hal 

ini siswa tidak harus menjalani prosedur telaten mencari algoritma tersebut dan 

dapat menghilangkan cara yang sering kali panjang dan sulit untuk menangkap 

masalah. Peran guru lebih sederhana, dia hanya mendeteksi murid yang membuat 

kesalahan dan menilai kebenaran solusi mereka. Itulah alasan mengapa guru 

sering memilih masalah dalam yang kasusnya adalah pencarian algoritma yang 

sesuai dan mudah juga sering mengisyaratkan prosedur pemecahan yang sesuai. 

Fenomena tersebut juga berimbas pada kenyataan di lapangan yang 

menyatakan bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih jauh 

dari yang diharapkan. Pembelajaran matematika yang sering kita lihat cenderung 

membentuk siswa yang hanya cekatan dalam berhitung tanpa mampu memaknai 

proses matematika tersebut. Maka tidak mengherankan apabila hasil penilaian 

literasi matematika yang dilakukan oleh PISA menempatkan Indonesia selalu 

diperingkat bawah dari seluruh negara yang berpartisipasi. Data literasi matematis 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tahun Studi 
Skor Rata-rata 

Indonesia 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah Negara 

yang 

Berpartisipasi 

2000 367 38 41 

2003 360 38 40 

2006 391 50 57 

2009 371 60 65 

2012 357 64 65 

2015 386 63 72 
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Terlihat dari tabel di atas bahwa literasi matematis siswa Indonesia masih 

sangat jauh dari harapan karena masih tertinggal dari negara-negara yang 

berpartisipasi pada penilaian PISA tersebut. Selain itu, menurut Wijaya (2012) 

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

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

siswa Indonesia (yaitu 33,1%) hanya dapat mengerjakan soal jika pertanyaan dari 

soal kontekstual diberikan secara eksplisit serta semua data yang dibutuhkan ada 

lengkap pada soal tersebut. 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 

kebawah, yaitu level satu dan dua. Sedangkan untuk soal level 3 sampai level 6 

mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal literasi matematis PISA. 

Senada dengan hasil yang ditemukan oleh Wijaya (2012) yang 

menyatakan siswa Indonesia mengalami kesulitan pada soal literasi matematis 

level 3 sampai 6,  peneliti juga menemukan hasil serupa pada salah satu SMA 

Swasta di Jakarta Selatan, untuk soal literasi matematis level 5 dengan indikator 

kemampuan “dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks, 

mengetahui kendala yang dihadapi, dan melakukan dugaan-dugaan. Serta mampu 

membandingkan, dan mengevaluasi strategi untuk memecahkan masalah yang 

rumit yang berhubungan dengan model permasalahan yang dihadapi”. Berikut ini 

adalah butir soal yang peneliti berikan kepada siswa: 

”Ada 10 kuis matematika yang diadakan pada semester ini. Nilai 

Dian untuk 9 kuis matematika yang telah diadakan adalah 

sebagai berikut: ‘98 , 94 , 88 , 89 , 100, 91 , 92 , 86 , 82’.  Jika 

skor tertinggi yang mungkin pada kuis terakhir adalah 100, 

mungkinkah Dian mempunyai rata‐rata skor kuis 95? Tuliskan 

alasanmu!” 

Soal tersebut sesungguhnya mengharapkan siswa untuk tidak hanya 

menghitung rata-rata dari data yang telah diketahui namun juga membuat dugaaan 

dari kemungkinan kemudian mereka menyimpulkan kebenaran dari kasus soal 

tersebut. Melalui soal tersebut diharapkan terlihat bagaimana kondisi kemampuan 

literasi matematis siswa khususnya pada level 5. Terkait soal tersebut peneliti 
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membagi kategori jawaban siswa menjadi; (1) siswa melakukan dugaan yang 

tepat dan melakukan proses pengerjaan yang benar; (2)   siswa melakukan dugaan 

yang tepat namun melakukan proses pengerjaan yang keliru; dan (3) siswa 

melakukan kesalahan dalam dugaan. 

Hasil dari 22 siswa yang diberikan soal kebeberapa siswa kelas X pada 

tahun ajaran sebelumnya, hanya 9% siswa melakukan dugaan yang tepat dan 

melakukan proses pengerjaan secara benar atau 2 orang; 63% siswa melakukan 

dugaan yang tepat namun melakukan proses pengerjaan yang keliru atau 14 siswa; 

23% siswa melakukan kesalahan dalam dugaan atau 5 siswa; sementara sisanya 

5% atau 1 siswa tidak menjawab. Peneliti menganalisis dari hasil tersebut bahwa 

hampir seluruh siswa  belum mampu melakukan proses literasi matematis secara 

baik, dan mengalami kesulitan menerjemahkan soal cerita ke dalam model 

matematis sehingga mereka melakukan kesalahan dalam membuat dugaan secara 

tepat. Seperti terlihat pada jawaban siswa berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlihat dari pengerjaan soal tersebut, siswa belum mampu melakukan 

kombinasi antara dugaan dan proses pembuktian dengan melakukan konsep rata-

Gambar 1.1 Siswa Melakukan Kesalahan dalam Dugaan 

Gambar 1.2 Siswa Benar dalam Dugaan, namun 

 Melakukan Kesalahan dalam Pengerjaan  
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rata yang benar. Peneliti melakukan fokus penelitian ini pada kemampuan  literasi 

matematis sebagaimana yang peneliti temukan masih adanya kesulitan siswa 

dalam melakukan penyelesaian kasus-kasus literasi matematis.  

Banyak faktor penyebab rendahnya literasi matematik siswa, di antaranya 

adalah karena matematika penuh dengan konsep abstrak dan mereka tidak 

mengerti dari mana asal konsep-konsep abstrak tersebut. Terlebih lagi ketika 

siswa tidak diajak atau tidak dilibatkan langsung dalam menemukan dari mana 

konsep abstrak itu berasal. Dengan demikian, pembelajaran hanya sebatas siswa 

mampu melakukan prosedur perhitungan semata tanpa adanya pemaknaan dalam 

proses matematika tersebut, akibatnya siswa tidak memiliki kedalaman 

pemahaman matematika. Selain itu, Mudzakkir (dalam, Azzumarito. 2014), 

kenyataan lapangan menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika belum 

dilatih secara maksimal. Hal ini menjadi sangat wajar terjadi karena belum 

tersedianya soal-soal yang mengukur kemampuan literasi matematika siswa. 

Seperti yang peneliti telah singgung sebelumnya bahwa pembelajaran 

matematika akan semakin sempurna jika pembelajaran juga memperhatikan aspek 

psikologis siswa yang salah satu aspek pentingnya adalah masalah self-efficacy. 

Pada proses pembelajaran pada umumnya sangat jarang guru membangkitkan 

perasaan self-efficacy siswa, namun mereka lebih mementingkan bagaimana target 

materi yang telah dicanangkan selesai pada waktunya. Oleh karena itu, tidak 

jarang siswa yang memiliki keyakinan yang rendah melakukan kesalahan 

sebagaimana pernyataan Ozalp (dalam Sengul, 2011) bahwa pembelajaran tidak 

mengembangkan sikap positif self-efficacy menjadikan alasan yang mendasari 

kesalahpahaman persepsi pada siswa. Tidak jarang pula siswa tidak ingin 

mencoba lebih banyak untuk mengerjakan soal matematika, dan cenderung cepat 

menyerah ketika mendapatkan tugas yang sulit. Selain itu, siswa tidak mampu 

berpikir dan tidak merasa memiliki motivasi diri sendiri sehingga terjadi 

kesalahan penyelesaian tugas. Pembelajaran yang cenderung mementingkan target 

pencapaian materi, penyelesaian tugas, dan tidak mampu mengembangkan sikap 

positif adalah ciri-ciri pembelajaran model konvensional. 
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Kasus ini mengindikasikan pembelajaran model konvensional adalah salah 

satu faktor rendahnya sikap keyakinan diri pada siswa karena proses pembelajaran  

membuat siswa rendah dalam usaha dan ketekunan dalam mengerjakan tugas 

tugas. Woolfolk (2009) siswa yang rendah dalam keyakinan diri tidak mampu 

menangani tugas-tugas yang menantang dan bermakna. Selain itu, keyakinan diri 

tidak terlihat karena umpan balik yang diberikan oleh guru tidak direspon karena 

merasa takut salah. Hal tersebut juga peneliti temukan dari hasil analisis angket 

self-efficacy studi pendahuluan yang menyimpulkan bahwa siswa kelas X yang 

menjadi sampel studi pendahuluan hanya berada pada kategori self-efficacy 

sedang. Berikut ini adalah rangkuman analisis studi pendahuluan angket self-

efficacy yang dianalisis dengan Method of Successive Interval (MSI) berbantuan 

STAT97 hasil lengkap ada dilampiran 24. 

Tabel 1.3 

Hasil Angket Self-efficacy Studi Pendahuluan 

Rata- Rata Presentase Siswa 
Kategori 

Self-efficacy 

57,72 Sedang 

Selain self-efficacy ada juga masalah psikologis yang harus dihindari pada 

pembelajaran matematika, yaitu kecemasan siswa. Pembelajaran matematika yang 

membuat siswa cemas menjadikan siswa merasa tegang sehingga mempengaruhi 

mereka ketika menyelesaikan soal matematika. Prawirohusodo (dalam Pri’e, 

2009) menyatakan siswa sering kali gelisah ketika diminta untuk melakukan 

proses matematis, menghindari kelas matematika sampai mungkin saat terakhir, 

perasaan penyakit fisik, pingsan, takut, atau panik, ketidakmampuan untuk tampil 

di tes, dan pemanfaatan sesi tutoring hanya menghasilkan sedikit keberhasilan. 

Kemudian pada akhirnya siswa sering kali tidak mampu dalam beradaptasi pada 

pelajaran menyebabkan siswa kesulitan serta fobia terhadap matematika yang 

akhirnya menyebabkan hasil belajar dan prestasi siswa dalam matematika rendah. 

Wu (dalam Sutame, 2012) juga menegaskan bahwa penyebab dari 

kecemasan siswa saat belajar matematika adalah ketidaktepatan guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran. Ketidaktepatan metode yang digunakan oleh 

dapat memunculkan kecemasan pada siswa. Peker (2009) menyatakan bahwa 
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pembelajaran model konvensional cenderung memberikan sumbangan terhadap 

mathematics anxiety atau kecemasan. Hal ini dapat dipahami karena pembelajaran 

konvesional miskin akan aktualitas siswa, dan siswa hanya dijejalkan dengan 

konsep-konsep yang tidak bermakna. Senada dengan itu, peneliti juga 

menganalisis hasil angket kecemasan studi pendahuluan yang menyimpulkan 

bahwa siswa kelas X yang menjadi sampel studi pendahuluan berada pada 

kategori kecemasan matematika yang tinggi. Berikut ini adalah rangkuman 

analisis studi pendahuluan angket kecemasan yang dianalisis dengan Method of 

Successive Interval (MSI) berbantuan STAT97 hasil lengkap ada dilampiran 24. 

Tabel 1.4 

Hasil Angket Kecemasan Studi Pendahuluan 

Rata- Rata Presentase Siswa 
Kategori 

Kecemasan 

65, 47 Tinggi 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan pembelajaran matematika yang 

dapat membantu meningkatkan literasi matematis dan menciptakan suasana 

belajar yang menarik minat siswa sehingga dapat meningkatkan self-efficacy 

siswa serta mereduksi atau mengurangi kecemasan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut peneliti 

pada pembelajaran dikelas akan menggunakan pembelajaran model Treffinger. 

Menurut Sofa (dalam Alhadad, 2015) pembelajaran model Treffinger adalah 

untuk pengembangan proses pembelajaran matematika yang menjadi perhatian 

utama. Menurut Pomalato (2006) karakteristik yang paling dominan dari 

pembelajaran model Treffinger adalah upayanya dalam mengintegrasikan dimensi 

kognitif dan afektif siswa untuk mencari arah penyelesaian yang akan 

ditempuhnya untuk memecahkan permasalahan, artinya siswa diberikan 

keleluasaan untuk berkreasi menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan cara-

cara yang ia kehendaki. Tugas guru adalah membimbing siswa agar arah-arah 

yang ditempuh oleh siswa ini tidak keluar dari permasalahan. 

Pembelajaran model Treffinger menurut Guildford (dalam, Faridatun 

2011) terdiri atas langkah-langkah berikut: basic tool, practise with process, dan 

working with real problems. Basic tool meliputi keterampilan berpikir divergen 
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(berpikir secara variatif). Pada bagian pengenalan, fungsi-fungsi divergen meliputi 

perkembangan dari kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian 

(originality), dan keterincian (elaboration) dalam berpikir. Practice with process 

yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan keterampilan yang 

telah dipelajari pada tahap I dalam situasi praktis. Segi pengenalan pada tahap II 

ini meliputi penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian (evaluasi). Working with 

real problem, adalah penerapan keterampilan yang dipelajari pada dua tahap 

pertama terhadap tantangan pada dunia nyata. Dalam hal ini siswa menggunakan 

kemampuannya dengan cara-cara yang bermakna bagi kehidupannya. 

 Pada tahap pertama dari pembelajaran model Treffinger, siswa dapat 

berpikir secara langsung tanpa takut ditolak.pada model ini juga berfokus pada 

keterlibatan keterampilan kognitif dan afektif pada setiap tingkat dari model ini, 

pembelajaran model Treffinger menunjukan saling hubungan dan ketergantungan 

antara keduanya untuk mendorong dengan cara siswa dapat berpikir secara 

langsung tanpa takut ditolak. Di samping proses bermakna digunakan pula proses 

berpikir divergen (proses berpikir bermacam-macam arah dan menghasilkan 

banyak alternatif penyelesaian) dan proses berpikir konvergen (proses berpikir 

yang mencari jawaban tunggal). Penjabaran tersebut berkaitan erat dengan 

kompetensi dalam kemampuan literasi matematis yaitu kompetensi refleksi 

dimana siswa harus mampu melakukan analisis terhadap situasi yang dihadapinya, 

menginterpretasi, dan mengembangkan strategi penyelesaian dengan cara mereka 

sendiri. 

Kern (dalam Mahdiansyah, 2014) menyatakan bahwa proses pembelajaran 

model Treffinger sangat erat kaitannya dengan kemampuan literasi matematis 

yang dicirikan dengan tiga R, yakni responding, revising, dan reflecting. Tahap 

responding pada pembelajaran model Treffinger serupa dengan tahap pertama 

yaitu siswa dapat berpikir secara langsung tanpa takut ditolak dimana ditandai 

dengan respon siswa terhadap penjelasan atau tugas tugas dari guru. Tahap 

revising pembelajaran model Treffinger serupa dengan tahap kedua, yaitu berlatih 

dengan proses dimana siswa melaksanakan pada tataran perumusan gagasan, 

proses penyusunan, dan laporan yang tersusun yang. Tahap reflecting pada 
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pembelajaran model Treffinger serupa dengan tahap ketiga yaitu bekerja dengan 

masalah yang sebenarnya, yang melibatkan pemikiran siswa, dimana siswa telah 

melakukan evaluasi dari proses sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dari 

penjabaran di atas terlihat ada kesamaan dalam upaya meningkatkan literasi 

matematis siswa dengan proses pembelajaran model Treffinger. 

Pembelajaran model Treffinger juga menggambarkan tingkatan 

pembelajaran mulai dari unsur-unsur dasar ke fungsi fungsi yang lebih kompeks. 

Langkah langkah pembelajaran disusun dalam tiga tingkatan. Tingkat I, teknik 

dasar berupa fungsi divergen  (meluas), teknik yang digunakan adalah  pertanyaan 

terbuka dan sumbang saran. Tingkat II, proses berpikir dan perasaan majemuk, 

teknik yang digunakan adalah analogi. Tingkat III, keterlibatan dalam tantangan 

nyata. Teknik yang digunakan adalah pemecahan masalah bersifat realitas. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan proses berpikir sebagai focus pembelajaran 

akan membentuk keyakinan siswa dan mengurangi kecemasan siswa karena 

proses pembelajaran bersifat membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep 

materi yang diajarkan pada setiap tingkatannya. Pembelajaran dengan 

mengimplementasikan pembelajaran model Treffinger juga dapat menumbuhkan 

dampak positif dalam pembelajaran, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) lancar 

dalam menyelesaikan masalah; (2) mempunyai ide jawaban lebih dari satu, (3) 

berani mempunyai jawaban "baru"; (3) menerapkan ide yang dibuatnya melalui 

diskusi dan bermain peran; (4) membuat cerita dan menuliskan ide penyelesaian 

masalah; (5) mengajukan pertanyaan sesuai dengan konteks yang dibahas; (6) 

menyesuaikan diri terhadap masalah dengan mengidentifikasi masalah; (7) 

percaya diri, dengan bersedia menjawab pertanyaan,; (8) mempunyai rasa ingin 

tahu dengan bertanya; (9) memberikan masukan dan terbuka terhadap pengalaman 

dengan bercerita; (10) kesadaran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan 

masalah; (11) santai dalam menyelesaikan masalah; (12) aman dalam 

menuangkan pikiran; dan (13) mengimplementasikan soal cerita dalam 

kehidupannya, dan mencari sendiri sumber untuk menyelesaikan masalah. 

Penjabaran diatas tentang manfaat pembelajaran model Treffinger, peneliti 

menilai adanya pengaruh pembelajran model Treffinger terhadap self-efficacy 
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karena manfaat pembelajaran tersebut dapat membuat siswa percaya diri dalam 

menyelesaikan masalah. Selain itu, dari penjabaran manfaat pembelajaran model 

Treffinger sebelumnya, peneliti juga menilai adanya pengaruh pembelajaran 

model Treffinger terhadap kecemasan karena manfaat pembelajaran tersebut dapat 

membuat siswa nyaman dalam menyelesaikan masalah.  

Penelitian ini peneliti juga memperhatikan faktor kemampuan awal 

matematik. Kemampuan awal matematika yang dimiliki peserta didik akan 

memberikan informasi sebagai acuan dalam pemilihan metode belajar yang tepat 

agar keberhasilan belajar siswa berkembang bukan hanya pada siswa yang 

memiliki kemampuan awal yang tinggi. Fokus pada kemampuan awal matematis 

bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan setelah penerapan pembelajaran 

model Treffinger menjadi semakin maksimal dan sama ke semua kemampuan 

siswa. Berfokus pada kemampuan awal matematis memungkinkan peningkatan 

secara signifikan pada masing-masing kemampuan siswa dapat terlihat, karena 

menurut Krutetski (dalam Prabawa, 2010) bahwa banyak penelitian yang 

memperlihatkan siswa yang berada pada kelompok atas akan memperoleh prestasi 

yang tinggi, tidak peduli metode belajar apapun yang diterapkan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dalam penelitian nanti 

akan dikaji tentang “Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematis, Self-Efficacy 

dan Mereduksi Kecemasan Matematis dengan Pembelajaran Model Treffinger 

Pada Siswa SMA”. Dengan harapan didapat solusi dalam menigkatkan 

kemampuan literasi matematis, siswa self-efficacy, serta meminimalisasi 

kecemasan matematika siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran model Treffinger lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran model konvensional ditinjau dari keseluruhan siswa ? 
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2. Apakah peningkatan self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran 

model Treffinger lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

model konvensional ditinjau dari keseluruhan siswa ? 

3. Apakah reduksi kecemasan matematika siswa yang memperoleh pembelajaran 

model Treffinger lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

model konvensional ditinjau dari keseluruhan siswa ? 

4. Apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran model Treffinger lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran model konvensional ditinjau dari kemampuan awal matematis 

(tinggi, sedang, dan rendah)? 

5. Apakah terdapat hubungan diantara peningkatan self-efficacy, reduksi 

kecemasan matematika, dan peningkatan kemampuan literasi matematis? 

6. Bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran model Treffinger? 

C. Tujuan 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa 

SMA yang memperoleh pembelajaran model Treffinger lebih tinggi daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran kovensional. 

2. Untuk mengkaji apakah peningkatan mathematics self-efficacy siswa SMA 

yang memperoleh pembelajaran model Treffinger lebih baik daripada siswa  

yang memperoleh pembelajaran model konvensional. 

3. Untuk mengkaji  apakah reduksi kecemasan matematika siswa SMA yang 

belajar menggunakan pembelajaran model Treffinger lebih baik daripada  

siswa yang memperoleh pembelajaran model konvensional. 

4. Untuk mengkaji apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran model Treffinger lebih tinggi daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran model konvensional ditinjau dari kemampuan 

awal matematis (tinggi, sedang, dan rendah). 

5. Untuk mengkaji apakah terdapat hubungan antara peningkatan self-efficacy 

dan reduksi kecemasan matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa SMA. 
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6. Untuk mengkaji bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran model 

Treffinger lebih baik daripada pembelajaran model konvensional.  

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, terutama dalam usaha untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematis, self-efficacy, dan mereduksi kecemasan 

matematika. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, 

khususnya yang akan mengkaji tentang kemampuan literasi matematis, 

self-efficacy, kecemasan matematis, dan pembelajaran model Treffinger.  

c. Keterbaruan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada model pembelajaran matematika yang lebih beragam dan inovatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pembelajaran matematika dengan pembelajaran model Treffinger 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis, self-

efficacy, dan mereduksi kecemasan matematika. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi model 

pembelajaran matematika kepada guru sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan literasi matematis, self-efficacy, dan mereduksi kecemasan 

matematika. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi sekolah dalam rangka mengembangkan kemampuan lainnya yang erat 

kaitannya dengan pembelajaran matematika. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam melakukan 

penelitian lanjutan mengenai kemampuan literasi matematis, self-efficacy, 

dan mereduksi kecemasan matematika. 


