
57 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Deskripsi Lokasi 

SMA Negeri Rejotangan didirikan pada tanggal 5 Mei 1992. SMA ini 

terletak di Desa Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, sekolah ini 

memiliki letak yang strategis karena berada di jalan utama yang menghubungkan 

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Sekolah ini juga merupakan 

sekolah menengah atas negeri paling timur di Kabupaten Tulungagung, selain itu 

juga berdekatan dengan SMPN 1 Rejotangan, dan SMK Rejotangan. 

Desa Bundaran sendiri mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliwungu 

2) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliwungu dan Aryajeding 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Aryajeding 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjarejo 

a. Profil SMAN 1 Rejotangan 

Nama Sekolah   : SMAN 1 Rejotangan 

Alamat    : Jl. Raya Buntaran 

Kecamatan   : Rejotangan 

Kabupaten   : Tulungagung 

Provinsi    : Jawa Timur 
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Kode Pos    : 66253 

NUS/NSS/NPSN   : 25018/301051605033/20515427 

E-Mail    : smanrejotangan@yahoo.co.id 

Status    : Negeri 

Akreditasi/Tahun   : A/2010 

Surat Keputusan/SK  : 0216/o/1992 

Tanggal Pendirian  : 5 Mei 1992 

Kepala Sekolah   :  

1) Nama    : Drs. Herry Siswondo 

2) NIP    : 19590318 198701 1 003 

3) SK    : 820.4/2088/104.050/2014 

4) TMT    : 20 Juni 2014 

b. Luas Lahan dan Rombel  

Luas lahan   : 14.478 m
2 

Jumlah Rombel   : 26 

Luas Bangunan   : 6.582 m
2 

Paving/Plester   : 2.155 m
2 

Lahan Hijau   : 3.200 m
2 

Lahan Tak Terolah  : 742 m
2 
 

 

2. Visi dan Misi SMAN 1 Rejotangan 

a. Visi SMAN 1 Rejotangan 

Menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan beriman, bertaqwa, dan 

berwawasan lingkungan. 
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b. Misi SMAN 1 Rejotangan 

1) Melaksanakan kegiatan sesudai agama yang dianut 

2) Melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar agama dan nasional 

3) Melaksanakan pembelajaran berbasis TIK 

4) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

5) Mengembangkan bakat, minat dan ketrampilan siswa melalui kegiatan 

ekstrakulikuler 

6) Mengembangkan potensi akademik siswa melalui kegiatan pembimbing dan 

pendamping 

7) Menjadi lingkungan sekolah yang (Hijaber Seiman) Hijau, Bersih, Sehat, 

Indah, Aman dan Nyaman. 

8) Membudayakan warga sekolah peduli terhadap lingkungan 

9) Mengintegritaskan nilai peduli lingkungan dalam proses pembelajaran 

3. Struktur Organisasi Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi 

KEPALA SEKOLAH 

Drs. Herry Siswondo 

KOMITE 

SEKOLAH 

Drs. H. Sutadji Aly 

WAKA KESISWAAN 

H. Sukarmen, S.Pd., M.A. 

WAKA 

KURIKULUM 

Drs. Supriadi, M.Pd. 

WAKA 

HUMAS 

Budiono, S.Pd. 

 

WAKA 

SAR.PRAS 

Budiono, S.Pd. 

WALI KELAS/ 

GURU/KARYAWAN 

SISWA 
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4. Data Pendidik dan Data Siswa SMAN 1 Rejotangan  

a. Data Pendidik  

Tabel 4.1 Data Pendidik SMAN 1 Rejotangan 2018/2019 
No Mata Pelajaran Jumlah Guru 

PNS Relawan 

1 Pendidikan Agama 2 1 

2 PKN 2  

3 Bahasa Indonesia 3 1 

4 Bahasa Inggris 3  

5 Matematika 5 2 

6 Fisika 2 1 

7 Biologi 3 1 

8 Kimia 3  

9 Geografi 3  

10 Ekonomi 2 1 

11 Sosiologi  2 

12 Sejarah 2 1 

13 Seni Budaya 1 1 

14 Penjasorkes 2 2 

15 TIK 1  

16 Bahasa Jawa  2 

17 Bahasa Arab 1  

18 BP 3 3 

19 Prakarya 1  

Jumlah 39 18 

 

b. Data Siswa 

Tabel 4.2 Data Siswa SMAN 1 Rejotangan Tahun 2018/2019 

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 X 108 198 306 

2 XI 57 166 223 

3 XII 116 179 295 

Jumlah 281 543 824 

 

B. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Literasi Matematika Ditinjau 

dari Gaya Berpikir Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Rejotangan Tulungagung” 

merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 



61 
 

 

literasi matematika siswa dengan gaya berpikir yang berbeda-beda setiap individu 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika pada soal PISA. Dalam 

penelitian ini, digunakan tes penelitian sebagai berikut : 

 

1. Hasil Tes Gaya Berpikir 

Tes gaya berpikir digunakan untuk mengetahui gaya berpikir siswa, karena 

dalam penelitian ini, peneliti memilih subjek dengan gaya berpikir untuk 

dijadikan subjek penelitian dengan mencari siswa yang memiliki gaya berpikir 

sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak. Tes gaya 

berpikir yang diberikan kepada seluruh siswa di kelas X-MIA 4 menunjukkan 

bahwa di kelas tersebut tidak semua siswa memiliki gaya berpikir yang sama. 

Oleh karena itu peneliti memberikan tes gaya berpikir kepada seluruh siswa 

kemudian hasil tes tersebut dapat mengetahui siswa yang bergaya berpikir 

sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak dan 

selanjutnya memilih siswa berdasarkan pertimbangan tertentu untuk diberikan 

permasalahan matematika guna mengetahui proses berpikirnya dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. 

Terdapat siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret, sekuensial 

abstrak, acak konkret dan acak abstrak sehingga untuk mempermudahkan dan 

mempersingkat penulisan maka peneliti menggunakan simbol SK untuk mewakili 

sekuensial konkret, SA untuk mewakili sekuensial abstrak, AK untuk mewakili 

acak konkret dan AA untuk mewakili acak abstrak. Adapun skor atau nilai dari 

perolehan tes akan dipaparkan peneliti pada lembar lampiran. 
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Tes gaya berpikir dilakukan pada tanggal 18 Maret 2019 dikelas X-MIA 4 

dengan jumlah siswa yang mengikuti tes gaya berpikir adalah 28 siswa yang 

terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Setelah semua siswa 

mengerjakan tes gaya berpikir yang diberikan, selanjutnya peneliti menganalisis  

gaya berpikir yang diperoleh masing-masing siswa. Selanjutnya dari analisis tes 

gaya berpikir yang telah dilakukan diperoleh 6 siswa gaya berpikir SK, 5 siswa 

gaya berpikir SA, 4 siswa gaya berpikir AK, dan 13 siswa dengan gaya berpikir 

AA. Adapun mengenai hasil dari tes gaya berpikir di kelas X-IPA 4 dilampirkan 

pada lampiran penelitian. Setelah itu, peneliti memilih 8 siswa yang terdiri dari 2 

siswa gaya berpikir sekuensial konkret, 2 siswa gaya berpikir sekuensial abstrak, 

2 siswa gaya berpikir acak konkret dan 2 siswa gaya berpikir acak abstrak. 

Selanjutnya diberikan tes PISA untuk menyelesaikan masalah matematika. 

Setelah siswa diberikan tes PISA, peneliti melakukan wawancara kepada subjek 

yang dipilih guna mengetahui bagaimana kemampuan literasi matematikanya. 

Sedangkan untuk subjek yang menjadi narasumber peneliti melakukan 

pengkodean nama kepada siswa dalam analisis data untuk menjaga privasi siswa. 

Adapun data mengenai subjek yang diambil sebagai subjek penelitian sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Tes Gaya Berpikir Subjek Penelitian 
No Kode Siswa Kode Subjek Gaya Berpikir Jenis Kelamin 

1 PNS SSK1 SK Perempuan 

2 YAS SSK2 SK Perempuan 

3 IANAJ SSA1 SA Laki-Laki 

4 AW SSA2 SA Laki-Laki 

5 ENA SAK1 AK Perempuan 

6 DSCP SAK2 AK Laki-Laki 

7 ELNA SAA1 AA Perempuan 

8 TAA SAA2 AA Perempuan 
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Keterangan : 

1) Siswa dengan kode nama PNS adalah subjek gaya berpikir sekuensial konkret 

2) Siswa dengan kode nama YAS adalah subjek gaya berpikir sekuensial 

konkret 

3) Siswa dengan kode nama IANAJ adalah subjek gaya berpikir sekuensial 

abstrak 

4) Siswa dengan kode nama AW adalah subjek gaya berpikir sekuensial abstrak 

5) Siswa dengan kode nama ENA adalah subjek gaya berpikir acak konkret 

6) Siswa dengan kode nama DSCP adalah subjek gaya berpikir acak konkret 

7) Siswa dengan kode nama ELNA adalah subjek gaya berpikir acak abstrak 

8) Siswa dengan kode nama TAA adalah subjek gaya berpikir acak abstrak 

 

2. Hasil Tes Kemampuan Literasi Matematika dan Wawancara 

Tes kemampuan literasi matematika yang diberikan peneliti kepada siswa 

berupa tes kemampuan literasi matematika terkait dengan soal PISA. Hasil dari 

tes kemampuan literasi matematika berupa jawaban atau tahap-tahap penyelesaian 

dari siswa berdasarkan gaya berpikir. Sedangkan wawancara dilakukan peneliti 

untuk mencari tahu lebih dalam mengenai informasi dari subjek penelitian yang 

berkaitan dengan penentuan kategori kemampuan literasi matematika siswa. 

Selanjutnya hasil dari wawancara tersebut peneliti analisis berdasarkan indikator-

indikator kemampuan literasi matematika yang dapat dipenuhi oleh subjek 

penelitian dan kemudian peneliti menentukan kategori kemampuan literasi 

matematika yang dimiliki oleh siswa.  
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C. Pelaksanaan Lapangan 

Penelitian dilaksanakan peneliti dengan memperhatikan langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian. Adapun deskripsi dari langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Pada tanggal 18 Maret 2019 peneliti memberikan tes gaya berpikir kepada 

seluruh siswa kelas X-MIA 4 yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 19 siswa  

perempuan. Setelah dilakukan analisis didapatkan siswa dengan gaya berpikir 

yang memenuhi kriteria.  

b. Pada tanggal 19 Maret 2019 peneliti melanjutkan kegiatan dengan 

memberikan tes kemampuan literasi matematika dengan memberikan subjek 

soal PISA yang berkaitan dengan kemampuan literasi matematika yang 

berjumlah 5 soal. Siswa diberikan waktu untuk mengerjakan soal dengan 

durasi 60 menit. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan 8 subek 

yang dipilih. Wawancara dilaksanakan di depan kelas X-MIA 4, pada jam 

setelah mengerjakan soal PISA. Pemilihan waktu untuk wawancara tersebut 

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kondisi psikolog siswa. Karena jika 

diambil di lain hari setelah pelaksanaan tes soal PISA, ini membuat siswa 

melupakan bagaiamana tahap-tahap dalam menyelesaiakn soal PISA. Peneliti 

memanggil satu persatu subjek yang telah dipilih untuk diwawancarai 

mengenai bagaimana subjek tersebut menyelesaikan soal kemampuan literasi 

matematika yang telah diberikan dengan memperhatikan jawaban dan 

penjelasan siswa mengenai setiap langkah penyelesaian yang telah dilakukan. 

Suasana wawancara dibuat senyaman dan seakrab mungkin supaya siswa 
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tidak merasa malu dan takut ketika wawancara dilakukan. Setelah wawancara 

dilakukan maka selanjutnya peneliti mengolah data hasil wawancara tersebut 

untuk memperoleh hasil mengenai bagaimana kemampuan literasi 

matematika siswa yang dipilih berdasarkan gaya berpikir. 

 

D. Analisis Data  

Pada bagian ini akan dipaparkan data-data yang berkenaan dengan kegiatan 

penelitian dan subjek penelitian selama pelaksanaan penelitian. Dari hasil 

observasi, dokumentasi, angket, tes dan wawancara yang telah dilakukan terhadap 

8 subjek penelitian. Adapun deskripsi kemampuan literasi matematika dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Hasil Tes dan Wawancara 

Analisis hasil tes dan wawancara disajikan dalam 4 macam kemampuan 

literasi matematika berdasarkan gaya berpikir, yaitu kemampuan literasi 

matematika dari siswa dengan gaya berpikir sekuensial konkret, sekuensial 

abstrak, acak konkret dan acak abstrak. Berikut ini adalah paparan analisis hasil 

tes kemampuan literasi matematika siswa terkait soal PISA dan hasil wawancara 

dengan subjek penelitian. 

 

a. Kemampuan Literasi Matematika dari Siswa dengan Gaya Berpikir 

Sekuensial Konkret 

Peneliti mengambil dua subjek dengan gaya berpikir sekuensial konkret 

untuk analisis data, yaitu SSK1 dan SSK2 
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1) Kemampuan literasi matematika SSK1 

a) Soal nomor 1 

Adit baru saja memiliki SIM mobil dan ingin memberli mobil, berikut ini 

adalah daftar detail mobil yang dilihat Adit di dealer terdekat 

Model Nissan March Honda Freed Toyota 

Avansa Veloz 

Nissan Serena 

Tahun 2014 2015 2016 2017 

Harga (dalam 

rupiah) 

123 juta 182 juta 159 juta 270 juta 

Kilometer 44000 50000 50000 22000 

Kapasitas 1200 cc 1500 cc 1500 cc 2000 cc 

 

Adit ingin mobil yang memenuhi semua persyaratan ini : 

 Jarak yang ditempuh tidak lebih tinggi dari 50000 kilometer 

 Dibuat pada tahun 2015  atau setahun kemudian 

 Harga yang diiklankan tidak lebih tinggi dari 162 juta rupiah 

Mobil yang memenuhi persyaratan Adit adalah... 

Jelaskan alasanmu mengapa memilih jawaban tersebut ! 

Hasil jawaban SSK1 pada nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 Hasil jawaban SSK1 pada nomor soal 1 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSK1 menjawab toyota avansa veloz sehingga ia 

mampu menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal sesuai dengan 

informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa SSK1 mampu untuk melibatkan 

kemampuan matematikanya melalui hal memilih dan menafsirkan informasi yang 

didapatnya pada tabel, akan tetapi alasan yang diberikan SSK1 masih belum 



67 
 

 

menunjukkan bagaimana cara ia mengidentifikasi informasi yang diberikan 

karena SSK1 hanya memberikan alasan bahwa mobil toyota avansa veloz itu 

kriteria Adit dan alasan tersebut masih bersifat umum. Untuk mengetahui 

bagaimana cara SSK1 untuk menjawab toyota avansa veloz maka dilakukan 

wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “kamu paham nomor 1 ?” 

SSK1  : “paham kak” 

Peneliti : “apa yangkamu pahami ?” 

SSK1  : “mencari mobil yang akan dibeli Adit” 

Peneliti : “lalu jawabanmu ?” 

SSK1  : “Toyota avansa veloz” 

Peneliti : “kenapa kamu memilih itu ?” 

SSK1  : “karena itu sesuai dengan kriteria Adit” 

Peneliti : “mana yang seusai kriteria ?” 

SSK1  : “jaraknya kan tidak lebih dari 50000 km , kemudian tahunnya  

  dibuat kan tahun 2016 berarti itu setahun kemudian dan 

harganya toyota avansa veloz 175 juta kan tidak lebih dari 180 

juta kak” 

Peneliti : “kenapa tidak dituliskan alasan yang itu ?” 

SSK1  : “ya kan intinya karena sesuai kriteria Adit” 

 

Berdasarkan wawancara, SSK1 mampu untuk mengidentifikasi informasi 

yang diberikan kenapa ia memilih toyota vansa veloz dengan yakin sehingga 

mendukung kemampuan memberikan alasan ketika memilih jawaban. Sehingga 

hal tersebut menunjukkan bahwa SSK1 dapat menyelesaikan permasalahan soal 1 

yang mengukur kemampuan literasi matematika level 1. 

b) Soal nomor 2 

Seorang wanita di rumah sakit berobat suntik penisilin. Tubuhnya secara 

berangsur-angsur menekan penisilin sehingga satu jam setelah penyuntikan 

hanya 60% penisilin yang akan aktif. Pola tersebut tetap berlanjut dan pada 
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akhirnya tiap jam hanya 60% penisilin yang tersisa pada jam terakhir dan 

sebelum aktif. 

Andaikan wanita tersebut diberikan penisilin sebanyak 300 miligram pada 

jam 8 pagi. Lengkapilah tabel berikut yang menunjukkan jumlah penisilin 

aktif yang akan tersisa pada darah wanita itu pada interval satu jam dari pukul 

08.00 sampai 11.00. Jelaskan alasan jawaban tersebut ! 

Hasil jawaban SSK1 pada nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.2 Hasil jawaban SSK1 pada nomor soal 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban menunjukkan apa yang diketahui dari soal yang 

diberikan sehingga SSK1 menuliskan 1 jam = 60%. Langkah yang SSK1 lakukan 

yaitu mencari 60% penisilin yang aktif dari jam sebelumnya sehingga 

menunjukkan bahwa SSK1 mampu untuk melibatkan kemampuan menyajikan 

kembali suatu permasalahan melalui hal-hal memilih, menafsirkan dan mengenali 

situasi dan memberikan  keputusan langsung dari sumber tunggal. Pada hasil 

jawaban di dalam kotak merah menunjukkan cara SSK1 melibatkan kemampuan 

dalam menggunakan rumus-rumus matematika sederhana melalui tahap demi 

tahap. Untuk mengetahui bagaimana alasan yang diberikan SSK1 untuk 
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menyelesaikan permasalahan dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara 

sebagai berikut : 

 

Peneliti :  “untuk nomor 2 ini apakah kamu paham ?” 

SSK1  :  “paham” 

Peneliti : “apa yang kamu pahami ?” 

SSK1  : “mencari yang aktif” 

Peneliti : “apa yang aktif ?” 

SSK1  : “penisilinnya”  

Peneliti : “kemudian apa yang kamu lakukan ?” 

SSK1  : “60% x 300 mg nanti hasilnya 180 mg” 

Peneliti : “jadi kamu kalikan pensilin yang aktif dengan 60% ?” 

SSK1  : “iya” 

Peneliti :“untuk jam selanjutnya kenapa jawabannya bukan 180 mg juga?” 

SSK1  : “kan pola berlanjut” 

Peneliti : “jadi setiap jam 60% dikalikan dengan penisilin sebelumnya ?” 

SSK1  : “iya” 

 

Berdasarkan wawancara, SSK1 mampu untuk mengenali situasi dengan 

mengetahui maksud dari soal dan memahami setiap kata sehingga SSK1 dapat 

menafsirkan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pemahaman 

terhadap soal juga dipahami dengan baik sehingga untuk menyelesaikan 

permasalahan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 

2 dapat diselesaikan dengan baik. 

c) Soal nomor 3 

Untuk membuat rak buku, seorang tukang kayu memerlukan bahan sebagai 

berikut : 

 4 buah papan kayu panjang 

 6 buah papan kayu pendek 

 12 penjepit kecil 

 2 penjepit besar 

 14 buah skrup 
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Tukang kayu tersebut mempunyai stok 26 papan kayu panjang, 33 papan 

kayu pendek, 200 penjepit kecil, 20 penjepit besar dan 510 skrup. 

Berapa banyak rak buku yang dapat dibuat oleh tukang kayu tersebut ? 

Jelaskan jawabanmu ! 

Hasil jawaban SSK1 pada nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.3 Hasil jawaban SSK1 pada nomor soal 3 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSK1 memberikan cara untuk memecahkan 

masalah dengan menunjukkan bahwa ia menggunakan kemampuan representasi  

dengan menyajikan kembali suatu permasalahan melalui hal-hal memilih, 

menafsirkan dan menerjemahkan gambar. Cara yang digunakan SSK1 dengan 

melakukan pembagian pada stok bahan dan bahan yang diperlukan sehingga 

didapatkan hasil jawaban pada gambar 4.3. Strategi yang digunakannya 

menggunakan cara yang sederhana membuat SSK1 dapat menggunakan 

kemampuan penalarannya untuk mengetahui berapa rak yang dapat ddibuat 

dengan melibatkan kemampuan penggunaan alat amtematika. Pada jawaban yang 

diberikan SSK1 mengatakan bahwa rak yang dapat dibuat adalah 5 rak karena 
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bahan yang memiliki hasil pembagian yang sedikit menunjukkan rak yang dapat 

dibuat sehingga menunjukkan bahwa SSK1 mengemukakan alasannya sendiri 

yang memerlukan keputusan dari hasil jawabannya. Untuk mengetahui bagaimana 

cara mengkomunikasikan hasil tersebut dilakukan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “kenapa jawaban nomor 3 ini adalah 5 rak?apakah kamu paham  

dengan soal tersebut ?” 

SSK1  : “paham mbak, mencari rak dan dapat 5 itu karena hasil dari  

pembagian ini” 

Peneliti : “kenapa kamu menggunakan cara pembagian ini ?” 

SSK1  : “ya karena lebih mudah mbak, kan nanti kita mau mencari bahan  

yang dapat dibuat rak dan disitu ada stok bahan dan juga ada 

bahan yang diperlukan jadi ya dibagi itu”  

Peneliti : “kenapa untuk hasil pembagian itu kamu menyimpulkan 5 rak  

yang dapat dibuat” 

SSK1  : “ kan ini untuk kayu pendeknya kan bisa dibuat 5 mbak dan  

sisanya 3. Jadi raknya ya 5” 

Peneliti : “lalu untuk yang lainnya ini bagaimana? kan ada yang lebih dari  

5” 

SSK1  : “ya kan gini mbak, misal dibuat lebih dari 5 nah nanti untuk stok  

kayu pendek yang diperlukan apa bisa tersedia ? kan bakal 

kekurangan bahan mbak” 

Peneliti : “jadi karena itu jawabanmu 5 ?” 

SSK1  : “iya mbak” 

Peneliti : “sisanya ini bagaimana ?” 

SSK1  : “ya tidak bisa digunakan , kan untuk kayu pendek sendiri jika  

ingin digunakan membutuhkan 6 sedangkan sisa 3 ya tidak jadi 

rak mbak” 

 

Berdasarkan wawancara. SSK1 mengemukan alasannya bahwa rak yang 

dibuat adalah 5 rak berasal dari penalarannya yang menunjukkan jika kayu pendek 

yang bisa dibuat adalah 5 maka untuk membuat rak lagi tanpa kayu pendek tidak 

bisa, sehingga SSK1 mampu untuk melibatkan kemampuan penalaran dan 

argumen. Kemampuan komunikasi SSK1 yang ditunjukkan ketika wawancara 

dilakukan dengan yakin sehingga ia mampu untuk mengkomunikasikan dengan 
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baik dan memberikan alasan atas jawaban yang diberikan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa SSK1 mampu menyelesaikan soal nomor 3 yang mengukur 

kemampuan literasi matematika level 3. 

d) Soal nomor 4 

Untuk konser music rock, sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang 

berukuran 100 meter dan lebar 50 meter disiapkan untuk pengunjung. Tiket 

terjual habis, bahkan banyak fans yang berdiri. Di antara pilihan tersebut, 

banyaknya pengunjung yang mungkin hadir dalam konser tersebut adalah... 

Hasil jawaban SSK1 pada nomor 4 adalah sebagai berikut : 

  
Gambar 4.4 Hasil jawaban SSK1 pada nomor soal 4 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSK1 mampu untuk menggunakan kemampuan 

matematisasi dengan mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk 

matematika dengan melibatkan kemampuan untuk menggunakan alat-alat 

matematika melalui pengoperasioan yang dituliskan dengan simbol panjang dan 

lebar yang pada lingkaran merah. Hasil jawaban juga menunjukkan kemampuan 

representasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan kemampuan 

pemahaman , penafsiran dan kemampuan memanipulasi suatu konteks 

matematika. Pada lingkaran merah belum menunjukkan bahwa itu adalah 
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banyaknya pengunjung yang ditanyakan pada soal sehingga SSK1 menuliskan 

hasil luas lapangan tersebut dikalikan dengan 4 yang ditunjukkan pada lingkaran 

biru sehingga melibatkan kemampuan penalarannya.. Pada garis berwarna kuning 

menunjukkan bahwa SSK1 memberikan alasan mengapa ia mengkalikan dengan 

4, yang dikarenakan untuk 1 m
2
 dapat ditempati 4 orang. Alasan yang diberikan 

SSK1 sesuai dengan asumsinya terhahap penalaran pada masalah yang 

diberikan,dan untuk memperkuat alasan yang diberikan SSK1 atas hasil 

jawabannya maka dilakukan wawancara sebagai berikut: 

 

Peneliti : “kamu tahu maksud dari nomor 4 ?” 

SSK1  : “tahu mbak” 

Peneliti : “apa yang kamu ketahui ?” 

SSK1  : “mencari banyaknya pengunjung”  

Peneliti : “untuk banyaknya pengunjung berapa ya?kamu tidak menuliskan  

banyaknya pengunjung, hanya menuliskan 20000 saja?” 

SSK1  : “Iya mbak itu banyaknya pengunjung”  

Peneliti : “kenapa itu banyaknya pengunjung ?” 

SSK1  : “dari luas lapangan dikalikan 4 mbak” 

Peneliti : “itu menunjukkan banyaknya pengunjung berarti ?” 

SSK1   : “iya mbak” 

Peneliti : “kenapa harus dikalikan dengan 4?” 

SSK1  : “ya karena kan ada pilihan mbak dan dipilihan yang lebih sesuai  

dengan jawaban itu adalah 20000” 

Peneliti : “kenapa yang sesuai itu ?” 

SSK1  : “menurut pandangan saya mbak untuk 1 m
2
 itu bisa ditempati 4  

orang” 

Peneliti : “kenapa 5000 ? kan ada dipilihan” 

SSK1  : “ya kan katanya banyak fans yang berdiri, jadi tidak mungkin” 

Peneliti : “kenapa juga tidak 50000 ? 

SSK1  : “ ya kan lapangannya 5000 mbak berarti nanti untuk 1 m
2
 akan  

ditempati orang 10 ? kan gak muat mbak 

Peneliti : “apakah kamu yakin ?” 

SSK1  : “yakin mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SSK1 memahami maksud dari soal sehingga ia 

dapat melibatkan kemampuan memberikan alasannya sesuai dengan hasil jawaban 
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yang diberikan. Ketika wawancara juga menunjukkan kemampuan komunikasi 

SSK1 untuk menyampaikan hasil jawaban yang telah dikerjakannya dengan baik. 

Hal tersebut menujukkan bahwa SSK1 dapat menyelesaikan soal nomor 4 yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Seorang petani menanam pohon apel dalam pola 

persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari 

angin, maka petani menanam pohon pinus di 

sekelilingnya kebun. Di samping ini terdapat 

gambar situasi yang memperlihatkan  pola pohon 

apel dan pohon pinus. 

Dengan n menyatakan jumlah baris pohon apel. Terdapat suatu nilai n dimana 

banyaknya pohon apel sama dengan banyaknya pohon pinus. Tentukan nilai n 

tersebut dan tunjukkan caramu memperoleh jawaban tersebut ! 

Hasil jawaban SSK1 pada nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

     
Gambar 4.5 Hasil jawaban SSK1 pada nomor soal 5.a 
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Berdasarkan hasil jawaban SSK1 mencoba untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan mencari pola yang yang sesuai. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa SSK1 mampu melibatkan kemampuan matematisasi dengan mengubah 

permasalahan nyata ke dalam bentuk matematika dengan menggunakan 

pengoperasian untuk menyelesaikan masalah. Pada hasil jawaban yang diberikan 

SSK1 berusaha untuk mengembangkan model untuk situasi tersebut dan 

melakukan identifikasi masalah dengan mencari pola untuk pohon pinus dan 

pohon apel yang ditunjukkan pada kotak merah, yang sebenarnya SSK1 sudah 

menemukan n ke 8 yang sama-sama memiliki jumlah pohon yang sama yaitu 

sama-sama 64 sehingga ia berhenti mencari. Hal tersebut menunjukkan SSK1 

menggunakan kemampuan representasi dengan menyajikan kembali permasalahan 

melalui hal memilih, menafsirkan dan menerjemahkan gambar sehingga dapat 

membuat pola. Akan tetapi pada saat menetapkan asumsinya, SSK1 melakukakan 

kesalahan ketika memberikan penalarannya bahwa untuk mencari pohon apel = 

n.n dan untuk mencari pohon pinus 8
n
. Melihat alasan SSK1 tersebut dikarenakan 

untuk pola pada kotak merah menunjukkan untuk pohon pinus memiliki interval 8 

maka menggunakan rumus
 
8

n
 dan untuk pohon apel memiliki interval 2 yang 

diperoleh ketika mencari interval yang ke-2 sehingga SSK1 menyimpulkan untuk 

pohon apel = n.n. Kesalahan pada penafsiran yang ditunjukkan pada kotak biru 

tersebut membuat SSK1 tidak bekerja dengan menggunakan pemikiran dan 

penalaran yang luas sehingga tidak mempedulikan n ke 8 yang sama-sama 

memiliki banyak pohon 64 dan untuk menggunakan representasi simbol pada 

rumus yang dituliskan di kotak biru yang didapatnya masih memiliki kelemahan 
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sehingga proses yang dilakukannya tidak menunjukkan hasil yang sesuai. 

Pemilihan cara ataupun membandingkan dari pola dan rumus mengakibatkan 

kesalahan strategi pemecahan.  Untuk melihat bagaimana kesalahan dalam 

memberikan asumsi yang digunakan SSK1 maka dilakukan wawancara. Adapun 

transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “kamu paham nomor 5.a ?” 

SSK1  : “iya mencari n keberapa yang nanti sama banyak kedua pohon” 

Peneliti : “lalu apa yang kamu lakukan ?” 

SSK1  : “saya mencari-cari n tersebut kemudian membuat rumus” 

Peneliti : “lalu rumus apa yang kamu dapatkan ?” 

SSK1  : “untuk pohon apel n
2
 dan untuk pohon pinus 8

n
” 

Peneliti : “kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu ?” 

SSK1  : “Karena jaraknya ini mbak kan pinus 8 dan apel ini jaraknya  

ketemu 2 dari langkah yang ke-2” 

Peneliti : “maksudnya langkah ke-2 ?” 

SSK1  : “ya kan ini jaraknya pertama tidak sama mbak. Ada yang 3, 5, 7,  

9, 11 kemudian jarak yang dari itukan 2 gitu mbak” 

Peneliti : “jadi kamu simpulkan dari situ ?” 

SSK1  : “iya mbak” 

Peneliti : “lalu ini kenapa kok 8
n
 bukan 8xn ?” 

SSK1  : “ya karena ini kan yang apel n
2
 mbak jadi itu 8

n
” 

Peneliti : “jika melihat jawabanmu ini kan n ke 8 udah sama-sama 64 dan  

kenapa kok bukan n ke 8” 

SSK1  : “nah ini kan sama kan mbak 64 kemudian saya menggunakan  

rumus dan ketemu n ke 64 jadi ya itu n ke 64” 

Peneliti : “jadi kamu yakin bahwa n ke 64 dari proses itu akhirnya sama?” 

SSK1  : “iya mbak” 

Peneliti : “padahal untuk banyak pohon 64 kan ini n ke 8 ?” 

SSK1  : “ya tapikan sama-sama 64 mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SSK1 mampu mengkomunikasikan dan 

memberikan alasan untuk hasil jawaban sesuai dengan yang dituliskan sehingga 

menunjukkan kelemahan pemahaman SSK1 terhadap kemampuannya dalam 

menggunakan operasi maupun simbol. SSK1 juga tidak melakukan refleksi dari 

jawaban tersebut sehingga ia tidak melihat n ke 8 yang seharusnya memiliki sama 
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banyak pohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa SSK1 tidak mampu untuk 

menyelesaikan soal nomor 5.a yang mengukur kemampuan literasi matematika 

level 5. 

f) Soal nomor 5.b 

Misalkan petani ingin membuat kebun yang lebih besar dengan banyak baris 

pohon. Pohon apa yang akan meningkat lebih cepat ,banyaknya pohon apel 

atau banyaknya pohon pinus ? Jelaskan jawabanmu ! 

Hasil jawaban SSK1 pada nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.6 Hasil jawaban SSK1 pada nomor soal 5.b 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSK1 menjawab pohon pinus dengan melakukan 

pengonsepan berdasarkan pemodelan yang diberikan yaitu ketika semakin banyak 

n maka semakin banyak pohon pinus dan pola yang SSK1 cari hanya sampai pada 

pola ke-8 sehingga ia menyimpulkan bahwa pohon yang meningkat cepat adalah 

pohon pinus. Kesalahan penafsiran tersebut tidak menghubungkan penalaran 

tinggi SSK1 terhadap pengetahuan ataupun penguasaan simbol dan hanya 

terfokus pada nilai n di awal saja. Sehingga menunjukkan baha SSK1 tidak 

meggunakan kemampuan penalaran dengan baik. Hasil jawaban tersebut juga 
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menunjukkan bahwa SSK1 tidak melakukan refleksi terhadap jawaban yang 

diberikannya. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan wawancara, adapun 

transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “apakah kamu mengerti maksud dari nomor 5.b ?” 

SSK1  : “iya mengerti” 

Peneliti : “apa yang kamu pahami ?” 

SSK1  : “mencari pohon yang meningkat lebih cepat” 

Peneliti : “lalu kenapa menjawab pohon pinus ?” 

SSK1  : “ya  karena  ini  mbak, kan ini N1 = 8 terus  16,24,32,40,48   dan  

seterusnya. Sedangkan pohon apel kan 1,4,9,16,25 dan 

seterusnya” 

Peneliti : “lalu bagaimana kamu menyimpulkannya” 

SSK1  : “ dari  sini  kan  berarti  yang  tetap  banyak  itukan  pohon pinus  

mbak, jadi sudah pasti itu pohon pinus yang meingkat lebih 

cepat” 

 

Berdasarkan wawancara, SSK1 hanya terfokus pada banyaknya pohon pinus 

di awal-awal saja sehingga menghiraukan untuk jumlah selanjutnya. Pola yang 

digunakan SSK1 juga menggunakan pola manual yang menunjukkan bahwa 

SSK1 tidak melakukan stategi yang rumit untuk menyelesaikan masalah. 

Pengetahuan SSK1 juga dapat diukur dari penalarannya yang membuat ia 

melakukan kesalahan dalam memberikan asumsi sehingga memberikan penafsiran 

yang tidak tepat. Tindakan yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa SSK1 

tidak mampu untuk menyelesaikan soal nomor 5.b yang mengukur kemampuan 

literasi matematika level 6. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SSK1 mampu untuk menyelesaikan soal PISA dengan baik dan berada pada level 
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4 kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SSK1 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 Kemampuan Literasi Matematika pada SSK1 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SSK1 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SSK1 mampu untuk mengidentifikasi informasi dan 

melakukan cara-cara berdasarkan instruksi yang jelas. 

SSK1 mampu untuk menunjukkan suatu tindakan 

sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kemampuan 

literasi 

matematika 

SSK1 berada 

pada level 4 

2 2 SSK1 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SSK1 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SSK1 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SSK1 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 

3 3 SSK1 mampu melaksanakan prosedur dengan jelas, 

termasuk prosedur yang memerlukan keputusan serta 

berurutan. 

SSK1 mampu memecahkan masalah, dan menerapkan 

strategi yang sederhana. 

SSK1 mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SSK1 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

4 4 SSK1 mampu bekerja secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret tetapi kompleks yang 

mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat 

asumsi. 

SSK1 mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SSK1 mampu menggunakan ketrampilannya yang 

terbatas dan mengemukakan alasan dengan beberapa 

pandangan di konteks yang jelas. 

SSK1 mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SSK1 mampu mengembangkan dan bekerja dengan 

model untuk situasi kompleks, mengidentifikasi 

masalah, dan menetapkan asumsi. 
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SSK1 tidak mampu memlih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SSK1 tidak mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SSK1 tidak mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 SSK1 tidak mampu melakukan pengonsepan, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan 

penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang 

kompleks, dan tidak dapat mengegunakan 

pengetahuan diatas rata-rata. 

SSK1 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

SSK1 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

SSK1 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 

matematika. 

SSK1 tidak mampu merefleksikan tindakan dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 

 

2) Kemampuan Literasi Matematika SSK2 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SSK2 pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.7 Hasil Jawaban SSK2 pada soal nomor 1 
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Berdasarkan hasil jawaban menunjukkan bahwa SSK2 mampu menjawab 

pertanyaan sesuai dengan konteks yang dikenal serta informasi yang relevan 

tersedia, dengan memberikan alasan untuk menjawab Toyota Avansa Veloz. Hal 

tersebut juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti. Adapun 

transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “apakah kamu memahami maksud soal nomor 1?” 

SSK2  : “paham kak” 

Peneliti : “apa yang kamu pahami ?” 

SSK2  : “mencari mobil yang sesuai kriteria Adit?” 

Peneliti  : “Ini untuk nomor 1 kenapa jawaban kamu toyota avansa velos ?” 

SSK2  : “Disini kan yang diinginkan adit kan jarak yang ditempuh tidak  

lebih dari 50000 kilometer  kan kak ?” 

Peneliti : “Iya tapikan semua pilihan tidak lebih dari 50000 kilometer” 

SSK2  : “trus dibuat pada tahun 2015 atau setahun kemudian, nah toyota  

avansa veloz ini kan dibuat pada tahun 2016, berarti setahun 

kemudian dan harga yang diiklankan kan tidak lebih dari 180 

juta, dan itu sesuai dengan toyota avansa veloz” 

 

Berdasarkan wawancara ,SSK2 yakin menjawab toyota avansa veloz dari 

tabel yang diberikan dengan melakukan identifikasi informasi terlebih dahulu 

sehingga SSK2 mampu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan alasan 

sesuai dengan instruksi pada soal. Sehingga SSK2 mampu untuk menyelesaikan 

soal nomor 1 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 1. 

b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban SSK2 pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.8 Hasil Jawaban SSK2 pada soal nomor 2 
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Berdasarkan hasil jawaban SSK2 dapat mengetahui situasi dengan konteks 

yang memerlukan kesimpulan langsung dengan menyajikan kembali 

permasalahan matematika, dimana ia langsung yakin menjawab dengan cara 60% 

dikalikan dengan jumlah penisilin yang masih aktif. SSK2 juga menggunakan 

rumus sederhana yang dituliskan pada kotak merah dengan memberikan penyajian 

tunggal pada tabel dari memilih informasi yang diketahui dengan situasi yang ada 

pada pertanyaan, sehingga pada jawaban tersebut SSK2 memberikan cara yang 

digunakannya untuk mengetahui jumlah penisilin yang aktif setelah tiga jam 

penyuntikkan. SSK2 mampu memberikan alasan dari jawaban tersebut dengan 

melakukan wawancara . Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “untuk nomor 2 ini bagaimana caramu ?” 

SSK2  : “kan ini dari kalimat satu jam setelah penyuntikan hanya 60%  

penisilin yang aktif. Jadi untuk jam selanjutnya 60% dikalikan 

dengan 300 mg , hasilnya ketemu 180 mg” 

Peneliti : “nah kemudian untuk jam 10.00 kenapa tidak sama 180 ?”  

SSK2  : “kan polanya terus berlanjut tiap jam, jadi jam selanjutnya itu  

60% dikalikan dengan jumlah penisilin yang masih aktif di jam 

sebelumnya mbak” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan SSK2, ia dapat mengetahui situasi 

dengan memahami kata “satu jam setelah penyuntikan hanya 60% penisilin yang 

masih aktif” sehingga ia dapat menggunakan penalarannya untuk memberikan 

alasan. Alasan yang diberikan juga menunjukkan bahwa SSK2 mampu untuk 

menyelesaikan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan literasi matematika 

level 2. 
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c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SSK2 pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.9 Hasil Jawaban SSK2 pada soal nomor 3 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSK2 langsung memberikan jawaban dengan 

cara semua bahan yang yang diperlukan dikalikan dengan 5, dengan penalaran 

dari jawaban SSK2 menunjukkan bahwa dia sebelumnya memperkirakan terlebih 

dahulu berapa rak yang dapat digunakan dengan stok bahan yang ada. Sehingga 

SSK2 dapat memecahkan masalah dengan menggunakan strategi yang berbeda 

dengan mengkalikan 5 untuk semua bahan yang diperlukan, dan bukan dengan 

membagi stok bahan yang ada dengan bahan yang diperlukan. Jawaban dari SSK2 

menunjukkan kemampuan untuk menyajikan kembali permasalahan matematika 

dengan memilih, menafsirkan dan menggunakan gambar untuk menyelesaikan 

masalah. SSK2 juga mampu untuk memberikan alasannya terkait dengan 

jawabannya tersebut dalam wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai 

berikut : 

 

Peneliti : “Ini untuk nomor 3 kenapa kamu menggunakan cara dengan  

mengkalikan 5 ?” 

SSK2  : “Ya kan gini mbak, saya pertamanya bingung juga ini bagaimana  

caranya, tapi setelah saya baca-baca saya akhirnya paham ini 

maksunya bagaimana” 
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Peneliti : “Nah bagaimana kalau begitu ?” 

SSK2  : “Jadi gini mbak,  kan ini ada stok bahan kan, nah yang pertama  

itu ada stok 26 papan kayu panjang dan itu saya bagi dengan 

bahan yang diperlukan , jadi 26 : 4 kan hasilnya 6 dan sisa 2. 

Kemudian yang stok bahan papan kayu pendek ada 33 itu 

dibagi 6, hasilnya kan 5 sisa 3. Dan yang lainnya caranya juga 

sama mbak” 

Peneliti : “Kemudian kenapa bisa dapat 5 ?” 

SSK2  : “kan yang paling kecil dibuat rak itu kan stok kayu pendek mbak,  

yang hanya bisa dibuat 5 rak dengan sisanya 3 yang tidak bisa 

dibuat rak. Jadi dilihat dari papan kayu pendek mbak” 

Peneliti : “lantas kenapa caramu ini dikalikan ? bukan dibagi saja ?” 

SSK2  : “Iya mbak , kan udah tak perkirakan itu jadi aku langsung aja,  

jadi langsung aku tunjukkan hasilnya 5 gitu” 

 

Berdasarkan wawancara, SSK2 dapat memecahkan masalah dengan 

menggunakan penalarannya terlebih dahulu kemudian ia langsung menunjukkan 

hasilnya 5 dengan melakukan terlebih dahulu operasi matematika untuk 

menyelesaikan masalah. Dari hasil wawancara yang dilakukan SSK2, ia mampu 

untuk mengkomunikasikan bagaimana hasil yang berikan dengan alasannya yang 

jelas sehingga ia dapat menafsirkan jawabannya 5. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa SSK2 mampu untuk menyelesaikan soal nomor 3 yang mengukur 

kemampuan literasi matemtaika level 3. 

d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SSK2 pada soal nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.10 Hasil Jawaban SSK2 pada soal nomor 4 
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Berdasarkan hasil jawaban SSK2 dapat menggunakan kemampuan 

matematisasi dengan mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk 

matematika. Dari hasil jawaban SSK2 untuk mencari luas ia menggunakan simbol 

      yang mana                        Sehingga menunjukkan bahwa SSK2 

mampu menggunakan kemampuan representasi untuk menyajikan kembali suatu 

permasalahan matematika melalui memilih, menafsirkan sesuai dengan 

pemahamannya untuk menggunakan operasi matematika. Selain SSK2 mencari 

luasnya ia juga menggunakan logikanya bahwa yang ditanyakan adalah 

banyaknya pengunjung dan bukan luas lapangan maka SSK2 mengemukakan 

alasan bahwa untuk 1 meter perseginya luas lapangan dapat ditempati oleh 4 

orang. Jadi SSK2 memberikan alasan bahwa banyaknya pengunjung dari luas 

lapangan                  pengunjung. Hal tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara.  Adapun transkip wawancaranya adalah sebagai berikut : 

Peneliti : “Untuk nomor 4 ini kamu paham ?” 

SSK2  : “iya mbak paham” 

Peneliti : “apa yang kamu mengerti dari nomor 4 ?” 

SSK2  : “ya  pertama  saya  kan  mencari luas mbak, dan ketemu hasilnya  

5000 m
2
. Tapi kan yang ditanyakan banyak pengunjung jadi 

saya kalikan dengan 4 ketemu hasilnya 20000” 

Peneliti : “itu kenapa harus kamu kalikan 4 ? kan bisa 5000 pengunjung  

aja” 

SSK2  : “ya kan nanti lapangannya jadi longgar dong mbak” 

Peneliti : “iya longgar, kenapa tidak dikalikan 2 aja ? kan bisa ?” 

SSK2  : “ya bisa mbak dikalikan 2 tapi ya logikanyakan banyak fans yang  

berdiri mbak. Jadi masih rugi nanti kalau tempatnya tidak 

digunakan” 

Peneliti : “kalau seperti itu kenapa tidak dikalikan 6 atau 10 orang ?” 

SSK2  : “Wah kebanyakan mbak kalau sebanyak itu, malak gak muat, jadi  

logikanya saya ya itu 1 m
2
 itu rata-rata ditempati 4 orang lah 

mbak jadi dikalikan dengan 4” 

Peneliti : “kamu yakin ?” 

SSK2  : “iya mbak yakin” 
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Berdasarkan wawancara, SSK2 dapat mengkomunikasikan sesuai alasan 

yang diberikan dengan memahami situasi yang kompleks sehingga ia dapat 

memberikan asumsinya bahwa untuk mencari banyak pengunjung yang melihat 

konser bukanlah dilihat dari luasnya saja, melainkan dengan melihat bagaimana 

kondisi keadaan lapangan yang mengatakan bahwa banyak fans yang berdiri. 

SSK2 juga mampu untuk memilih dan menghubungkan representasi yang berbeda 

dengan menggunakan ketrampilannya dalam memberikan penalarannya bahwa 

jika dikalikan lebih dari 4 maka lapangan akan terlalu sesak. Sehingga jawaban 

yang dikemukakan SSK2 memiliki alasan sendiri yang merupakan tindakan SSK2 

dalam menangani permasalahan dan menerapkan strategi yang dapat digunakan.. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa SSK2 mampu menyelesaikan soal nomor 4 

yang mengukur kemampuan literasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SSK2 pada soal nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.11 Hasil Jawaban SSK2 pada soal nomor 5.a 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSK2 mampu menggunakan kemampuan 

matematisasi yang mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk 

matematika. SSK2 mampu menyajikan kembali permasalahan matematika dengan 
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mengidentifikasi masalah sehingga ia dapat memberikan asumsinya dengan 

menggunakan rumus yang didapatnya. Melihat model rumus yang digunakan 

SSK2 dapat memberikan strategi pemecahan terkait dengan masalah yang 

diberikan. Pada masalah yang diberikan ditanyakan n berapa yang banyaknya 

pohon apel sama dengan pohon pinus. Dengan menggunakan penalaran SSK2, 

untuk menjawab masalah tersebut yang dilakukan SSK2 mencari rumus pada 

pohon apel yaitu    
dan untuk pohon pinus dengan menggunakan rumus        

Strategi tersebut dengan tepat menghubungkan representasi simbol yang 

digunakan SSK2 sehingga memudahkan ia untuk mencari   keberapa. Pemikiran 

dan penalaran SSK2 membuat dia langsung menjawab bahwa   yang nantinya 

sama-sama banyak pohonnya adalah   ke 64, dimana diperolehnya dari hasil 

operasi matematika, akan tetapi hasil jawaban yang diberikan SSK2 membuat ia 

salah untuk menafsirkan. Kesalahan penafsiran tersebut terjadi karena SSK2 tidak 

merefleksikan pekerjaan tersebut dan ia menganggap sudah selesai dengan 

menjawab n ke 64. Sedangakan 64 itu bukan n yang dicari melainkan hasil dari n 

yang disubtitusikan kedalam rumus. Untuk mengetahui bagaimana langkah SSK2 

dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “ini untuk nomor 5.a ini bagaimana caramu dapat rumus ini ?” 

SSK2  : “dari gambar  mbak, kan  itu  jika  baris  1  pohon  apel  satu dan  

pohon pinus 8, dan seterusnya kan mbak, jadi saya 

memperkirakan sendiri aja kalau rumus yang dipakai itu” 

Peneliti : “yakin dengan jawabanmu ?” 

SSK2  : “iya mbak, saya tadi ya mencoret-coret kok langkahnya jadi tahu  

polanya itu. Jadi ketemu untuk pohon apelkan n
2
 dan pohon 

pinus itu kan intervalnya 8 jadi 8 x n” 

Peneliti : “Oke, kemudian kenapa ini kok langsung 8 ?” 
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SSK2  : “kan ini kan pohon apel nanti sama banyak dengan pohon pinus,  

kan kalau n
2
 dan 8 x n , jadi kan biar sama gitu lo mbak, jadi 

langsung saya tahu kalau 8, kan nanti hasilnya sama-sama 64 

sehingga ketemu untuk n ke 64” 

Peneliti : “jadi menurutmu ini untuk n adalah hasil dari rumus yang kamu  

gunakan ? 

SSK2  : “Iya mbak” 

Peneliti : “lalu untuk 8 ini apa ?” 

SSK2  : “8 itu cara mbak biar ketemu hasil yang sama 64” 

Peneliti : “oke , kamu yakin ya ini” 

SSK2  : “iya mbak” 

  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SSK2 mampu untuk menemukan 

rumus yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan. 

Sehingga SSK2 dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan strategi yang 

tepat untuk masalah tersebut, akan tetapi pemahaman SSK2 tidak menggunakan 

penalarannya, pengetahuan simbol ataupun operasi untuk mengetahui n ke-berapa 

yang pohonnya sama-sama banyak sehingga ia salah memberikan asumsinya 

bahwa n yang dicari merupakan hasil dari perolehan rumus yang didapatnya. Cara 

mengkomunikasinya juga sesuai dengan alasan yang diberikan. Hal tersebut 

membuat SSK2 tidak mampu menyelesaikan soal nomor 5.a yang mengukur 

kemampuan literasi matematika level 5. 

f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SSK2 pada soal nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

  
Gambar 4.12 Hasil Jawaban SSK2 pada soal nomor 5.b 
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Berdasarkan hasil jawaban menunjukkan bahwa SSK2 belum mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan melakukan pengonsepan 

ataupun menggunakan informasi berdasarkan penelaahannya. Pada jawaban yang 

diberikan, SSK2 menjawab bahwa yang meningkat keduanya. Jika melihat 

kembali rumus yang digunakan yaitu pohon apel n
2
 dan pohon pinus       , SSK2 

mengacu kepada jawabannya sebelumnya yaitu ketika mencari   dari pohon apel 

dan pohon pinus memiliki jumlah yang sama yaitu 64 sehingga ia mengasumsikan 

bahwa kedua pohon nantinya akan meningkat bersama-sama. Pada permasalahan 

ini SSK2 belum mampu untuk memberikan penalarannya sehingga SSK2 belum 

mampu untuk menghubungkan informasi yang diketahuinya. Hasil jawaban yang 

menunjukkan SSK2 menemukan rumus yang digunakan tidak dapat dikuasai 

dengan baik terkait simbol pada operasi matematika. Untuk melihat bagaimana 

tindakan SSK2 ketika mengkomunikasikannya maka dilakukan wawancara. 

Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “untuk  nomor  5.b  ini  kamu  yakin  jika  keduanya  sama-sama  

meningkat ?” 

SSK2  : “yakin (sambil ketawa)” 

Peneliti : “kenapa yang meningkat adalah keduanya ?” 

SSK2  : “iya mbak, kan ini sama-sama 64 jadi meningkatnya juga sama  

nantinya” 

Peneliti : “walaupun untuk n bukan 8 tetap sama ?” 

SSK2  : “iya mbak sama” 

Peneliti : “coba kalau untuk n adalah 10 ? pohon apel berapa dan pohon  

pinus berapa ?” 

SSK2  : “10 ya mbak , berarti 10
2
 = 100 untuk pohon apel, dan pohon  

pinus berarti 10 x 8 = 80. Oh iya ya mbak berbeda ternyata 

ya?” 

Peneliti : “Iya ternyata beda. Tahukan sekarang ?” 

SSK2  : “hehe , iya mbak” 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SSK2 terburu-buru dengan 

asumsinya pada jawaban yang sebelumnya dimana ketika mencari n maka semua 

pohon sama-sama 64 sehingga SSK2 menganggap bahwa keduanya nantinya juga 

akan meningkat secara bersama-sama. Melihat hal tersebut SSK2 belum mampu 

melakukan penalarannya pada permasalahan ini sehingga informasi yang didapat 

dari rumus sebelumnya tidak dipergunakan dan tidak menerapkan 

pengetahuannya untuk menghubungkan simbol pada operasi matematika. Hal 

tersebut membuat SSK2 tidak mampu menyelesaikan soal nomor 5.b yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 6. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SSK2 mampu untuk menyelesaikan soal PISA dengan baik dan berada pada level 

4 kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SSK2 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 Kemampuan Literasi Matematika pada SSK2 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SSK2 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SSK2 mampu untuk mengidentifikasi informasi dan 

melakukan cara-cara berdasarkan instruksi yang jelas. 

SSK2 mampu untuk menunjukkan suatu tindakan 

sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 SSK2 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SSK2 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SSK2 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SSK2 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 
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3 3 SSK2 mampu melaksanakan prosedur dengan jelas, 

termasuk prosedur yang memerlukan keputusan serta 

berurutan. 

SSK2 mampu memecahkan masalah, dan menerapkan 

strategi yang sederhana. 

SSK2 mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SSK2 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

literasi 

matematika 

SSK2 berada 

pada level 4 

4 4 SSK2 mampu bekerja secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret tetapi kompleks yang 

mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat 

asumsi. 

SSK2 mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SSK2 mampu menggunakan ketrampilannya yang 

terbatas dan mengemukakan alasan dengan beberapa 

pandangan di konteks yang jelas. 

SSK2 mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SSK2 mampu mengembangkan dan bekerja dengan 

model untuk situasi kompleks, mengidentifikasi 

masalah, dan menetapkan asumsi. 

SSK2 mampu memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SSK2 tidak mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SSK2 tidak mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 SSK2 mampu melakukan pengonsepan, generalisasi 

dan menggunakan informasi berdasarkan penelaahan 

dan pemodelan dalam suatu situasi yang kompleks, 

dan dapat menggunakan pengetahuan diatas rata-rata. 

SSK2 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

SSK2 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

SSK2 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 
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matematika. 

SSK2 tidak mampu merefleksikan tindakan dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 

 

b. Kemampuan Literasi Matematika dari Siswa dengan Gaya Berpikir 

Sekuensial Abstrak 

Peneliti mengambil dua subjek dengan gaya berpikir sekuensial abstrak 

untuk analisis data, yaitu SSA1 dan SSA2 

1) Kemampuan Literasi Matematika SSA1 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.13 Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 1 

 

Berdasarkan hasil jawaban, SSA1 menjawab Toyota avansa veloz, dimana 

ia mampu untuk menjawab pertanyaan dengan konteks serta informasi yang 

relevan tersedia pada tabel dengan pertanyaan yang jelas. SSA1 dapat 

mengidentifikasi informasi, dimana ia juga memberikan penjelasan kenapa ia 

memilih toyota avansa veloz. Untuk menemukan informasi yang lebih akurat 

mengenai jawaban yang telah dipaparkan, peneliti melakukan wawancara 

terhadap SSA1 dengan hasil sebagai berikut : 
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Peneliti : “untuk nomor satu ini apkah kamu memahami maksud dari  

 pertanyaan yang diberikan ?” 

SSA1  : “paham” 

Peneliti : “nah, kalau paham itu apa yang dimaksudkan ?” 

SSA1  : “mencari kriteria mobil yang diinginkan adit” 

Peneliti : “memang adit menginginkan mobil yang seperti apa ?” 

SSA1  : “jarak tempuh tidk lebih dari 50000 km, kemudian dibuat tahun  

2015 atau setahun kemudian dan harganya tidak lebih dari 180                 

juta” 

Peneliti : “lalu kenapa kamu memilih toyota avansa veloz ?” 

SSA1  : “karena toyota avansa veloz memiliki jarak yang ditempuh tidak  

lebih dari 50000 kilometer, dibuat pada tahun 2016 harga yang 

diiklankan itukan 175 juta berarti tidak leboh dari 180 juta, nah 

itu jawabannya Toyota Avansa Veloz yang sesuai dengan 

syarat-syarat di atas” 

Peneliti : “Oke, berarti jawabannya C ya, Toyota Avansa Veloz” 

SSA1  : “Iya” 

 

Berdasarkan wawancara dengan SSA1, menunjukkan bahwa SSA1 

langsung menjawab sesuai dengan apa yang diketahuinya dari pertanyaan yang 

telah diberikan dan mampu mengidentifikasi informasi dari tabel yang diberikan 

sehingga mampu memberikan alasan yang sesuai dengan instruksi yang diberikan. 

Dari paparan di atas maka SSA1 mampu menyelesaikan soal nomor 1 yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 1. 

b) Soal Nomor 2 

Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.14 Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 2 
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Berdasarkan hasil jawaban dalam mengerjakan soal yang telah diberikan 

peneliti, SSA1 mampu menafsirkan dan mengenali situasi dengan konteks ilmiah 

yang memerlukan kesimpulan langsung, dengan menyajikan kembali 

permasalahan matematika bahwa penisilin yang aktif hanya 60% dari penyuntikan 

setelah satu jam. Cara yang digunakan SSA1 dengan mengkalikan 60% pada 

jumlah penisilin yang aktif menunjukkaan ia juga mengetahui informasi dengan 

baik  sehingga cara yang digunakan untuk menyajikan jawaban menggunakan 

rumus dan cara penyajian tunggal dituliskan pada kotak merah. SSA1 

memberikan cara dengan menggunakan prosedur algoritma dasar dan memberikan 

jawaban juga disertakan sehingga dapat diketahui bagaimana cara ia memperoleh 

jawaban tersebut. Hal ini juga di dukung oleh wawancara yang peneliti lakukan. 

Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti  : “untuk soal nomor 2 ini bagaimana kamu dapat jawabannya ?” 

SSA1  : “itu dicari penisilin yang aktif kan 60% itu dikalikan pada jumlah 

jam 08.00 . Pada jam 09.00 jumlahnya 180 mg” 

Peneliti : “kenapa dapat 180 mg ?” 

SSA1  : “itukan hasilnya dari 60% dikalikan degan 300 mg, makanya  

dapat 180 mg untuk jumlah penisilinnya” 

Peneliti : “ oke  berarti  tahu  ya,  kemudian  untuk  jam  selanjutnya  

bagaimana?” 

SSA1  : “untuk jam selanjutnya itu, pada jam 10.00 ada 108 mg berasal  

dari 60% dikalikan dengan 180 mg, dan pada jam 11.00 ada 

64,8 mg yang berasal dari 60% dikalikan 108 mg” 

 

Berdasarkan wawancara dengan SSA1 dapat terlihat bahwa dalam 

menjawab soal tersebut, SSA1 dapat memberikan alasan dengan tepat dari mana 

asal jawabannya diperoleh dengan menggunakan rumus 60% dikalikan dengan 

jumlah penisilin yang aktif pada jam sebelumnya untuk mencari jumlah penisilin 
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sampai 3 jam sesudah disuntikkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa SSA1 

mampu menyelesaikan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan literasi 

matematika level 2. 

c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.15 Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 3 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSA1 langsung menjawab bahwa rak yang dapat 

dibuat ada 5 rak karena kunci dari setiap rak terdiri dari 6 papan kayu pendek. Ia 

dapat memecahkan masalah dan menerapkan strategi sederhana menggunakan 

penalarannya sendiri sehingga ia dapat memperkirakan langsung jawabannya 

untuk menafsirkan pertanyaan yang diberikan dengan jumlah kayu pendek dibagi 

dengan jumlah kayu pendek yang diperlukan untuk membuat setiap rak yaitu 33  

dibagi 6 yang hasilnya 5,5 dan ia membulatkan hasil tersebut menjadi 5 rak, 

sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa SSA1 menggunakan operasi 

matematika tetapi ia tidak melaksanakan prosedur dengan jelas bagaimana dia 

dapat menganggap bahwa kunci dari rak tersebut ada di papan kayu pendek.  

SSA1 menafsirkan dan menggunakan perkiraan pada jawaban ini maka  

representasi berdasarkan sumber informasi yang berbeda dan mengemukakan 

alasan secara langsung, dan ia juga mampu mengkomunikasikan hasil interpretasi 
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dan alasannya yang disampaikan dengan melakukan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “ini untuk nomor 3 kenapa kamu langsung menjawab begini?” 

SSA1  : “untuk nomor 3 itu saya memilih karena setiap rak membutuhkan  

6 papan kayu pendek, jadinya 33 dibagi 6 itukan hasilnya 5,5. 

Berarti dari semua ini yang hanya dapat membuat rak kan 5. 

Karenakan yang pres bahannya inikan hanya papan kayu 

pendek ini” 

Peneliti : “oh yang pres papan kayu pendek, loh kenapa ini yang pres ?  

kamu tahu presnya darimana ?” 

SSA1  : “karena setiap rak kan terdiri dari 6 kayu papan pendek, jika  

kurang dari 6 kan tidak terbentuk sebuah rak. Jadi aku juga 

memperkirakan sendiri lah mbak itu kuncinya, jadi langsung 

menjawab itu dan tidak mencari satu-satu” 

Peneliti : “ jadi  ini  kamu  langsung  memperkirakan  sendiri bahwa papan  

kayu pendek itu kuncinya ya ?” 

SSA1  : “iya mbak” 

Peneliti : “sebelumnya apakah stok bahan lain tidak kamu cek?” 

SSA1  : “di cek mbak tapi saya pikirkan sendiri dan tidak saya tuliskan,  

jadi seperti stok bahan itu dibagi bahan yang diperlukan, tapi 

itu perkiraan saya ketika memikirkan dan saya langsung 

menulis saja hasilnya” 

Peneliti : “jadi kamu juga menghitung semua bahannya ? tetapi langsung  

kamu simpulkan kalau yang kecil papan kayu pendek ? 

SSA1  : “iya mbak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan SSA1 dapat diketahui bahwa ia 

langsung menjawab seperti itu karena ia langsung memperkirakan bahwa untuk 

membuat rak kuncinya langsung di papan kayu pendek. SSA1 dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan dengan benar. Cara mengkomunikasikan hasil jawaban 

dilakukan dengan memberikan alasan sesuai dengan kemampuan bernalarnya. Hal 

tersebu menunjukkan bahwa SSA1 mampu menyelesaikan soal nomor 3 yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 3. 
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d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.16 Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 4 

 

Berdasarkan gambar , SSA1 memberikan jawaban berasal dari luas 

lapangan yang berbentuk persegi panjang, ia mengkalikan panjang dan lebar yang 

hasilnya 5000 m. Ia memberikan pendapat bahwa lapangan tersebut akan dihadiri 

oleh 20000 orang untuk mengunjungi konser. Hasil jawaban yang menunjukkan 

20000 orang menunjukkan bahwa SSA1 mampu melibatkan kemampuan 

matematisasi yang mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk 

matematika dengan memahami model dan situasi yang konkret sehingga ia dapat 

memberikan asumsinya. Penggunaan cara dengan menggunakan simbol mencari 

luas menunjukkan bahwa SSA1 menghubungkan kemampuan representasi dengan 

melibatkan rumus matematika dan juga menggunakan penalarannya untuk 

memberikan argumentasinya dengan mengkalikan luas lapangan dengan 4. Akan 

tetapi alasan SSA1 mengkalikan 4 tidak dituliskan pada hasil jawaban membuat 

peneliti belum yakin dengan jawaban dari SSA1 sehingga dilakukan wawancara. 

Adapun transkip wawancaranya sebagai berikut : 

Peneliti : “apakah kamu paham dengan maksud soal ?” 

SSA1  : “paham mbak” 

Peneliti : “apa yang kamu ketahui dari soal nomor 4 itu ?” 



98 
 

 

SSA1  : “diminta  mencari  banyaknya  pengunjung  yang  menghadiri  

konser” 

Peneliti : “lalu bagaimana kamu mencarinya ?” 

SSA1  : “ya  kan  kita  harus  tahu  mbak  kondisi tempatnya dan itu kan  

lapangan jadi mencari luasnya terlebih dahulu” 

Peneliti : “setelah mencari luas ? kenapa ini dikalikan 4 ?” 

SSA1  : “ya kan logikanya mbak misal lapangan itu besarnya ada 4 ubin  

ini ya (menunjukkan ubin yang dianggap lapangan) ini luasnya 

1 m
2
 dan kemudian di isi orang 4. Jadi ya dikalikan 4” 

Peneliti : “kenapa pilihan kamu orang 4 ? bukan 3 atau 5” 

SSA1  : “entah ya mbak, itu logika saya saja jadi ya dikalikan 4 lagian  

kalau dikalikan 5 nantikan kebanyakan mbak malak bikin sesak 

dan jika dikalikan 3 nah ada ruang yang sedikit kosong” 

 

Berdasarkan wawancara, SSA1 dapat menjawab dengan baik darimana asal 

ia memperoleh jawaban tersebut sehingga ia dapat mengkomunikasikannya sesuai 

dengan argumentasinya. SSA1 juga menggunakan ketrampilannya untuk 

menafsirkan bahwa luas lapangan 1 m
2
 dapat dimuat dengan 4 orang dengan 

alasan bahwa lapangan tersebut jika dimuat lebih dari 4 akan merasa sesak dan 

jika kurang dari 4 akan memiliki ruang yang kosong sehingga ia dapat 

memberikan alasannya sesuai dengan konteks yang jelas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa SSA1 mampu menyelesaikan soal nomor 4 yang mengukur 

kemampuan literasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.17 Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 5.a 
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Berdasarkan hasil jawaban, SSA1 mampu menggunakan kemampuan 

matematisasi dengan mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk 

matematika. SSA1 menggunakan kemampuan penalaran tinggi untuk 

memecahkan masalah dengan melibatkan kemampuan representasinya untuk 

menyajikan kembali permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari alasannya 

bahwa ia menggunakan cara pada setiap n pohon pinus akan bertambah 8 dimana 

jika n=1 maka pohon pinus 8, n= 2 maka pohon pinus 16 dengan pola bertambah 

8 jika n juga bertambah setiap tingkatnya. Untuk pohon apel ia mengatakan setiap 

n dikalikan dengan n dimana jika n=1 maka dikalikan dengan 1 yang hasilnya 1, 

n=2 dikalikan dengan 2 yang hasilnya 4 dengan menggunakan pola n dikalikan n 

maka ia dapat menentukan cara untuk menentukan pohon apel. Pada pertanyaan 1 

menentukan nilai n dimana banyak pohon apel sama dengan banyaknya pohon 

pinus, ia langsung mengasumsikan dengan menggunakan penalarannya bahwa n 

yang akan sama banyaknya pohon adalah    . Hal tersebut juga diperkuat 

dengan melakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “untuk nomor 5.a ini kenapa jawabanmu seperti ini ?” 

SSA1  : “itu pada pohon apel itu n dikuadratkan, sedangkan pada  

pohon pinus itu 8 x n” 

Peneliti : “itu karena kenapa ya kok bisa pohon apel n dikuadratkan dan  

pohon pinus itu 8 x n” 

SSA1  : “karena jumlah setiap n itu dikuadratkan, kan bisa dilihat ini  

(sambil menunjukkan soal), kan jika 1
2
=1, 2

2
=4, 3

2
=9, 4

2
=16 

dan seterusnya. Dan pohon pinuskan itu selangnya kan 8 pohon 

itu setiap n” 

Peneliti : “nah jika seperti itukan , nanti akan ada pohon apel sama banyak  

pohon pinus ? nah itu pada n ke berapa ? Kan melihat caramu 

itu kan langsung n=8” 

SSA1  : “iya saya langsung menjawab n=8 , kan kalau 8
2
=64 dan kalau  

n x 8 yang hasilnya 64 itukan juga 8 . jadi saya langsung 

menjawab n=8” 



100 
 

 

Berdasarkan wawancara, SSA1 mampu untuk mengembangkan model 

dengan situasi yang kompleks dengan mengidentifikasi masalah. Pada saat 

mengidentifikasi masalah yang dilakukan SSA1 dengan membuat pola yang 

merupakan pola dari pohon apel dan pohon pinus. Strategi yang digunakan SSA1 

ini menggunakan pemikiran luas dimana ia dapat membuat pola yang memberikan 

rumus untuk menyelesaiakan masalah dan dengan pemikirannya yang langsung 

bisa menganalisis bahwa untuk n yang sama yaitu adalah n = 8, dimana jika 

rumus yang didapat tadi, untuk n disubstitusikan menjadi 8 maka akan memiliki 

nilai yang sama sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa SSA1 secara tepat 

mampu untuk menghubungkan representasi simbol beserta penalarannya dalam 

menyelesaikan permasalahan. SSA1 juga mampu untuk mereflekikan jawabannya 

ketika melakukan wawancara sehingga ia dapat mengkomunikasikan alasannya 

dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa SSA1 mampu menyelesaikan soal 

nomor 5.a yang mengukur kemampuan literasi matematika level 5. 

f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.18 Hasil jawaban SSA1 pada soal nomor 5.b 

 

Berdasarkan hasil jawaban menunjukkan bahwa SSA1 menjawab dengan 

menggunakan penalaran yang mampu menggunakan informasi berdasarkan 

permodelan dan situasi pada jawaban pohon apel n
2
 dan untuk pohon pinus n x 8

, 
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Ia mampu menghubungkan sumber informasi yang didapatkan dengan 

mengkaitkan pada penyelesaian masalah nomor 5b menggunakan strategi yang 

rumit. Dimana ditanyakan jika petani ingin membuat kebun yang lebih luas 

dengan banyak baris pohon. Pohon apa yang akan meningkat lebih cepat, SSA1 

menjawab pohon apel yang akan meningkat lebih cepat dikarenakan ia mampu 

menggunakan penguasaan simbol yang menyatakan pohon apel dengan n
2
 lebih 

banyak dibandingkan dengan pohon pinus yang dapat dinyatakan dengan        

Jawaban yang SSA1 berikan menggambarkan penemuan, penafsiran dan 

kesesuaian dengan situasi nyata. Sehingga hal tersebut menunjukkan kemampuan 

matematisasi. Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 5.b bagaimana caramu tahu bahwa pohon apel ?” 

SSA1  : “kan  mengacu  pada  rumus  yang  digunakan  yaitu  pohon apel  

menggunakan  rumus n
2
, sedangkan untuk pohon pinus kan 

menggunakan rumus n x 8,Jadinya rumus yang lebih meningkat 

menggunakan n
2
 dan itu digunakan untuk pohon apel” 

Peneliti : “Oh seperti itu, adakah cara yang lain untuk digunakan ?” 

SSA1  : “ada mungkin mbak, tapi aku menggunakan itu saja lah mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SSA1 mampu mengkomunikasikan dengan baik 

untuk alasannya. SSA1 mampu untuk merefleksikan tindakannya merumuskan 

alasannya menjawab pohon apel yang dikarenakan SSA1 menafsirkan rumus yang 

ditemukannya dengan pendapatnya yang mana untuk pohon apel menggunakan 

rumus n
2
 lebih besar hasilnya jika n semakin meningkat daripada pohon pinus 

sehingga menjawab pohon yang meningkat lebih cepat adalah pohon apel. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa SSA1 mampu menyelesaikan soal nomor 5.b yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 6. 
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Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SSA1 mampu untuk menyelesaikan soal PISA dengan sangat baik dan berada 

pada level 6 kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan 

literasi matematika SSA1 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 Kemampuan Literasi Matematika pada SSA1 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SSA1 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SSA1 mampu untuk mengidentifikasi informasi dan 

melakukan cara-cara berdasarkan instruksi yang jelas. 

SSA1 mampu untuk menunjukkan suatu tindakan 

sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

literasi 

matematika 

SSA1 berada 

pada level 6 

2 2 SSA1 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SSA1 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SSA1 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SSA1 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 

3 3 SSA1 belum mampu melaksanakan prosedur dengan 

jelas, termasuk prosedur yang memerlukan keputusan 

serta berurutan. 

SSA1 mampu memecahkan masalah, dan menerapkan 

strategi yang sederhana. 

SSA1 mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SSA1 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

4 4 SSA1 mampu bekerja secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret tetapi kompleks yang 

mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat 

asumsi. 

SSA1 mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SSA1 mampu menggunakan ketrampilannya yang 

terbatas dan mengemukakan alasan dengan beberapa 
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pandangan di konteks yang jelas. 

SSA1 mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SSA1 mampu mengembangkan dan bekerja dengan 

model untuk situasi kompleks, mengidentifikasi 

masalah, dan menetapkan asumsi. 

SSA1 mampu memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SSA1 mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SSA1 mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 SSA1 mampu melakukan pengonsepan, generalisasi 

dan menggunakan informasi berdasarkan penelaahan 

dan pemodelan dalam suatu situasi yang kompleks, 

dan dapat menggunakan pengetahuan diatas rata-rata. 

SSA1 mampu menghubungkan sumber informasi 

berbeda dan merepresentasi ataupun menjalankan 

diantara keduanya dengan fleksibel. 

SSA1 memiliki kemampuan bernalar matematika 

yang tinggi. 

SSA1 mampu menerapkan pengetahuan, penguasaaan 

dan hubungan simbol pada operasi matematika. 

SSA1 mampu merefleksikan tindakan dengan tepat 

dan menggambarkan sehubungan dengan penemuan, 

penafsiran, pendapat, dan kesesuaian dengan situasi 

nyata 

 

2) Kemampuan Literasi Matematika SSA2 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SSA2 pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.19 Hasil Jawaban SSA2 pada soal nomor 1 
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Berdasarkan hasil jawaban SSA2 menjawab Toyota avansa veloz sehingga 

ia mampu menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal serta memahami 

informasi yang relevan tersedia. Akan tetapi hasil jawaban yang diberikan SSA2 

belum menunjukkan alasan yang lebih spesifik karena alasan yang diberikan 

hanya mengatakan bahwa mobil toyota avansa veloz sesuai dengan mobil 

keinginanan Adit, hal tersebut belum menunjukkan apakah SSA2 mampu 

mengidentifikasi masalah berdasarkan instruksi yang jelas, kenapa ia memilih 

toyota avansa veloz. Untuk mengetahui alasan SSA2 dilakukan wawancara. 

Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “melihat jawabanmu kenapa pilih toyota avansa veloz ?” 

SSA2  : “iya kan itu ada persyaratannya kan , nah itu yang toyota avansa  

veloz itu memenuhi semua” 

Peneliti : “dimana kata yang memenuhinya ?” 

SSA2  : “ini lo mbak,kan toyota avansa veloz jarak tempuhnya 50000 km,  

ini sesuai degan persyaratan adit dimana mencari mobil yang 

jarak tempuhnya tidak lebih dari 50000 km , jadi ini memenuhi” 

Peneliti : “yang lain juga tidak lebih dari 50000 km lo, coba lihaten ?” 

SSA2  : “iya  mbak  benar, tapi  lihat  persyaratan lagi yang dibuat tahun  

2015 atau setahun kemudian , kan toyota dibuat pada tahun 

2016 jadi memenuhi” 

Peneliti : “honda freed juga memenuhi kalau begitu, tidak lebh dari 50000  

km dan tahunnya 2015 pula” 

SSA2  : “tapi kan harganya lebih dari 180 juta kalau honda freed mbak,  

jadi yang sangat memenuhi itu ya Toyota avansa veloz” 

Peneliti : “kamu yakin ?” 

SSA2  : “wes yakin poll mbak” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SSA2 mampu menjawab 

pertanyaan tersebut dengan mengidentifikasi terlebih dahulu dari informasi yang 

diketahui dari tabel dengan membandingkan dengan mobil lain sehingga mampu 

memberikan alasan. Hal tersebut menunjukkan SSA2 mampu menyelesaikan soal 

nomor 1 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 1. 
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b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban SSA2 pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.20 Hasil Jawaban SSA2 pada soal nomor 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSA2 mampu menafsirkan konteks sehingga ia 

dapat menyajikan kmbali permasalahan dengan melakukan langkah untuk mencari 

penisilin yang aktif dikalikan 60%. SSA2 juga mampu untuk memilih informasi 

yang mana SSA2 mencari penisilin yang aktif setiap jam dengan mengkalikan 

60% pada jam sebelumnya. Pada gambar 4.20 juga disajikan cara yang digunakan 

SSA2 dengan menggunakan kemampuan dalam melakukan algoritma dasar yaitu, 

sehingga SSA2 dapat menyajikan cara tersebut dengan penyajian tunggal. Hal 

tersebut memberikan alasan yag tepat bagaimana SSA2 menjawab seperti itu dan 

diperkuat dengan wawancara yang dilaksanakan. Adapun transkip wawancara 

sebagai berikut : 

Peneliti : “apakah kamu memahami maksud nomor 2 ?” 

SSA2  : “paham mbak” 

Peneliti : “darimana asalmu dapat jawaban seperti ini ?” 

SSA2  : “dari soal itu mengatakan bahwa satu jam setelah penyuntikan  

hanya 60% penisilih yang aktif” 

Peneliti : “oh jadi kamu mengkalikan 60 % dengan penisilin yang aktif” 

SSA2  : “iya mbak” 

Peneliti : “lalu , untuk jam selanjutnya ?” 
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SSA2  : “Ya sama mbak dikalikan 60%” 

Peneliti : “kalau sama, kenapa hasilnya tidak sama ?” 

SSA2  : “ya tidak sama mbak, kan hanya 60% dari penisilin yang aktif .  

Kan 60% dari 300 itu kan 180 mg, kemudian 60% dari 180 itu 

kan 108 mg, kan 3 jam setelahnya jadi ya yang terkhir jam 

11.00 itu 60% dari 108 mg itu kan 64 
 

 
 . Itu saya jawab 64 

 

 
  

karena saya tidak bisa koma-komaan mbak . hehe.” 

Peneliti : “oke baiklah . tidak apa . berarti ini kamu paham ya” 

SSA2  : “iya mbak paham” 

 

Berdasarkan wawancara, SSA2 dapat mengkomunikasikan jawaban yang 

diberikan. Dimana SSA2 dapat menafsirkan darimana ia dapat langsung 

mengkalikan 60%. Sehingga SSA2 memberikan alasan yang tepat karena ia juga 

menjawabnya dengan prosedur yang tepat. Hal tersebut menunjukkan SSA2 

mampu menyelesaikan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan literasi 

matematika level 2. 

c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SSA2 pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.21 Hasil Jawaban SSA2 pada soal nomor 3 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSA2 memiliki cara dimana ia menggambarkan 

pola untuk rak yang dibuat, sehingga SSA2 mampu melibatkan kemampuan 

representasi untuk menyajikan kemabli permasalahan dalam bentuk gambar pola. 
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SSA2 membuat langkah-langkah sendiri dengan membuat pola, dimana SSA2 

menghitung satu persatu untuk polanya sehingga ia berhenti pada pola ke-5 

dikarenakan ada stok bahan yang sudah tidak dapat dibuat rak. Dari informasi 

pola ke-5 yang diketahui tersebut membuat SSA2 menafsirkan bahwa rak yang 

dapat dibuat itu adalah 5 rak. Pola yang digunakan menunjukkan kemampuan 

SSA2 untuk menggunakan pengukuran dalam memecahkan masalah. Cara SSA2 

mengkomunikasikan jawaban tersebut diperkuat dengan wawancara. Adapun 

transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “ini kenapa kamu membuat pola seperti ini ?” 

SSA2  : “ini kan menurut saya begini, kenapa saya membuat pola ini biar  

mudah mbak” 

Peneliti : “mudahnya darimana ?” diperlukan 

SSA2  : “ Jadikan  ada  stoknya ya saya dituliskan  disini, dan kemudian  

saya membuat pola yang merupakan bahan yang dan saya 

berhenti pada pola ke 5 ini mbak” 

Peneliti : “kenapa berhenti pada pola ke 5 ?” 

SSA2  : “ Iya mbak, kan ini stoknya kayu pendek kan 33, nah jika saya  

teruskan polanya kan nanti pengrajin akan kekurangan bahan 

mbak” 

Peneliti : “oke. Tapi kenapa ini keputusanmu 5 rak ?” 

SSA2  : “Ya kan ini, karena kan polanya ini kan sampai 5 mbak, nanti  

kalau loncat-loncat lagi, yang kayu pendek ini kan kekurangan 

bahan dan tidak dapat dibuat rak” 

Peneliti : “oh jadi yang dapat dibuat rak hanya 5 ya ?” 

SSA2  : “iya mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SSA2 dapat mengkomunikasikan darimana ia 

dapat memberikan jawaban tersebut untuk memecahkan masalah. Strategi yang 

digunakan SSA2 ini juga merupakan strategi yang sederhana dimana SSA2 dapat 

membuat pola-pola untuk mengetahui berapa rak yang dapat dibuat jika setiap 

pola akan terbentuk. Hal tersebut membuat SSA2 dapat menafsirkan hasil yang 

didapatnya adalah 5 rak dari informasi pola yang dibuat. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa SSA2 mampu menyelesaikan soal nomor 3 yang mengukur 

kemampuan literasi matematika level 3. 

d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SSA2 pada soal nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.22 Hasil Jawaban SSA2 pada soal nomor 4 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSA2 dapat memberikan model matematika 

dalam situasi yang konkret dengan kenyataan yang ada, dimana SSA2 mencari 

luas lapangan untuk konser terlebih dahulu, sehingga hal tersebut menunjukkan 

kemampuan matematisasi. SSA2 juga melibatkan kemampuan representasinya 

dengan memilih dan menghubungkan dari apa yang diketahuinya bahwa yang 

dicari adalah banyak pengunjung dan bukan luas lapangan sehingga dari 

penalaran SSA2 mampu menjawab bahwa pengunjung yang mungkin hadir 

adalah 20000 pengunjung. Pada hasil jawaban SSA2 menunjukkan bahwa ia 

menggunakan kemampuan  untuk melakukan pengoperasian matematika dengan 

menggunakan simbol untuk menerapkan strategi sederhana. SSA2 juga 

memberikan alasan mengapa ia menjawab 20000 pengunjung, karena tidak 

mungkin 1 orang akan menempati 1 petak yang berukuran 1 m
2
 sehingga SSA2 

dapat memperkirakan bahwa 1 petak tersebut dapat ditempati oleh 4 orang. Hal 
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tersebut diperkuat dengan melakukan waancara. Adapun transkip wawancara 

sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 4 ini bagaimana ?” 

SSA2  : “saya  pahami  dulu  pertanyaannya  mbak,  kemudian  saya  cari  

luasnya dulu dan ketemu 5000 m
2
” 

Peneliti : “ketemu 5000 m
2
. Dan untuk 20000 pengunjung itu darimana”  

SSA2  : “Jadi saya ibaratkan begini mbak, yang ditanya bukan luasnya  

melainkan pengunjung, jadi saya mengibaratkan 1 m x 1 m itu 

luasnya dapat diisi 4 orang, maka itu saya kalikan 4” 

Peneliti : “oh seperti tu, kenapa tidak dikalikan 2 saja ?” 

SSA2  : “Itu kira-kira dari saya mbak, ada kata banyak jadi ya 4 orang  

cukuplah mbak, kalau 2 nanti masih kelonggaran mbak” 

Peneliti : “yakin seperti itu ?” 

SSA2  : “Iya mbak yakin lah” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SSA2 mampu 

mengkomunikasikan dengan memberikan alasannya menjawab tersebut. Sesuai 

dengan alasan yang diberikan menunjukkan kemampuan SSA2 untuk 

menggunakan kemampuan bernalarnya atas konteks permasalahan yang diberikan  

sehingga mampu untuk menafsirkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa SSA2 mampu menyelesaikan soal 

nomor 4 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SSA2 pada soal nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.23 Hasil Jawaban SSA2 pada soal nomor 5.a 
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Berdasarkan hasil jawaban SSA2 mampu melibatkan kemampuan 

matematisasi dengan mengubah permasalahan dunia nyata ke bentuk matematika 

serta mampu melibatkan kemampuan representasi melalui pengembangkan model 

untuk situasi kompleks dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu sehingga 

dapat membuat asumsi bahwa mencari pohon apel  menggunakan cara n
2
 dan 

untuk mencari pohon pinus dengan cara       . Strategi yang digunakan SSA2 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas dengan menghubungkan 

representasi simbol utuk melakukan pengoperasian yang sesuai dengan kondisi 

dalam pemecahan masalah. SSA2 juga mampu untuk merumuskan dengan 

menggunakan cara aljabar untuk mengetahui n ke berapa kedua pohon sama-sama 

banyak sehingga SSA2 dapat menafsirkan pohon akan sama-sama banyak pada n 

ke 8. Hal tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “ini bagaimana pakai cara alajabar ?” 

SSA2  : “iya mbak, sedikit susah tadi mengerjakannya, soalnya tidak suka  

menggunakan aljabar mbak” 

Peneliti : “iya tapi kok dapat itu ?” 

SSA2  : “ya tetap berusaha mbak”  

Peneliti : “nah disini kan ada n = 0 dan n = 8,kenapa kamu bisa menjawab  

n = 8 bukannya n = 0” 

SSA2  : “ ya  tidak  mbak, kan  yang  dicari  pada n ke berapa sama-sama  

banyak , jadi ya n = 8 . Beda lagi kalau ditanya pohon sama-

sama habis baru n = 0” 

Peneliti : “seperti itu, jadi kamu bisa menyimpulkannya ?” 

SSA2  : “iya mbak bisa, kan sebelumnya ada pelajaran menggunakan  

aljabar” 

Peneliti : “selain menggunakan aljabar ?” 

SSA2  : “ ya tadi juga memastikan mbak, coba kalau n ke 8 nanti ketemu  

pohon apel 8
2
=64 , pohon pinus 8 x 8 = 64 , berarti tadi n ke-8 

gitu mbak” 

Peneliti : “Jadi kamu juga memastikannya ?” 

SSA2  : “iya
 
mbak, tapi ya tidak saya tulis, cuma perkirakan sendiri gitu” 
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Berdasarkan wawancara, SSA2 juga mengevaluasi jawaban tersebut dengan 

menghitung secara manual apakah n ke 8 nanti memiliki banyak pohon yang 

sama, dan hasil evaluasinya ternyata SSA2 dapat memberikan penyelesaian 

masalah. Ketika wawancara, SSA2 mampu untuk mengokomunikasikan hasil 

penalaran dan penafsirannya sehingga dapat memberikan alasan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa SSA2 mampu menyelesaikan soal nomor 5.a yang mengukur 

kemampuan literasi matematika level 5. 

f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SSA2 pada soal nomor 5b adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.24 Hasil Jawaban SSA2 pada soal nomor 5b 

 

Berdasarkan hasil jawaban SSA2 belum mampu melakukan pengonsepan  

untuk menggunakan informasi yang di dapatnya sehingga tidak mampu 

menafsirkan informasi sebelumnya, dimana SSA2 mengatakan bahwa pohon yang 

meningkat terlebih dahulu adalah pohon pinus dik  arenakan setiap pohon apel 

dilindungi pohon pinus yang banyak. Hal tersebut membuat SSA2 tidak 

menerapkan penalarannya  terhadap pengetahuan yang diketahui sebelumnya dan 

SSA2 juga belum mampu untuk merefleksikan jawaban yang diberikan tersebut. 

Sehubungan dengan jawaban yang diberikan SSA2, peneliti melakukan 

wawancara . Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 
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Peneliti : “kenapa ini yang banyak adalah pohon pinus ? 

SSA2  : “ini mbak, dari gambar ini kan menunjukkan bahwa 1 pohon apel  

ini kan dilindungi 8 pohon pinus” 

Peneliti : “lantas  jika  banyak  dilindungi apa memungkinkan bahwa yang  

cepat meningkat adalah pohon pinus” 

SSA2  : “iya  mbak,  jadi  semakin  banyak  pohon  apel  berarti  semakin  

banyak juga yang melindunginya” 

Peneliti : “jadi  seperti  itu ? lantas untuk rumus yang kamu gunakan disini  

bagaimana ?” 

SSA2  : “hehe. Gimana ya mbak ? saya tidak mengacu pada itu ketika  

mengerjakan” 

 

Berdasarkan wawancara, SSA2 belum mampu untuk menerapkan 

pengetahuan ataupun hubungan dari rumus yang digunakan sebelumnya untuk 

memecahkan permasalahan tersebut, karena SSA2 hanya mengacu pada hal 

pertama yang dilihat bahwa pohon apel akan dilindungi dengan banyaknya pohon 

pinus sehingga SSA2 mengasumsikan bahwa pohon yang akan meningkat lebih 

banyak dari kedua pohon tersebut adalah pohon pinus. Hal tersebut membuat 

SSA2 tidak mampu menyelesaikan soal nomor 5.b yang mengukur kemampuan 

literasi matematika level 6. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SSA2 mampu untuk menyelesaikan soal PISA dengan baik dan berada pada level 

5 kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SSA2 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.7 Kemampuan Literasi Matematika pada SSA2 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SSA2 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SSA2 mampu untuk mengidentifikasi informasi dan 

melakukan cara-cara berdasarkan instruksi yang jelas. 

SSA2 mampu untuk menunjukkan suatu tindakan 

sesuai dengan stimul yang diberikan 
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2 2 SSA2 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SSA2 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SSA2 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SSA2 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

literasi 

matematika 

SSA2 berada 

pada level 5 

3 3 SSA2 mampu melaksanakan prosedur dengan jelas, 

termasuk prosedur yang memerlukan keputusan serta 

berurutan. 

SSA2 mampu memecahkan masalah, dan menerapkan 

strategi yang sederhana. 

SSA2 mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SSA2 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

4 4 SSA2 mampu bekerja secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret tetapi kompleks yang 

mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat 

asumsi. 

SSA2 mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SSA2 mampu menggunakan ketrampilannya yang 

terbatas dan mengemukakan alasan dengan beberapa 

pandangan di konteks yang jelas. 

SSA2 mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SSA2 mampu mengembangkan dan bekerja dengan 

model untuk situasi kompleks, mengidentifikasi 

masalah, dan menetapkan asumsi. 

SSA2 mampu memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SSA2 mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SSA2 mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 
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6 6 SSA2 tidak mampu melakukan pengonsepan, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan 

penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang 

kompleks, dan dapat menggunakan pengetahuan 

diatas rata-rata. 

SSA2 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

SSA2 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

SSA2 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 

matematika. 

SSA2 tidak mampu merefleksikan tindakan dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 

 

c. Kemampuan Literasi Matematika dari Siswa dengan Gaya Berpikir Acak 

Konkret 

Peneliti mengambil dua subjek dengan gaya berpikir acak konkret untuk 

analisis data, yaitu SAK1 dan SAK2  

1) Kemampuan literasi matematika SAK1 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SAK1 pada nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.25 Hasil jawaban SAK1 pada nomor soal 1 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK1 menunjukkan bahwa mobil yang 

memenuhi persyaratan Adit adalah honda freed. SAK1 mampu menjawab 

pertanyaan pada konteks, akan tetapi jawaban yang diberikan SAK1 tidak sesuai 
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dengan informasi yang relevan. Melihat jawaban tersebut SAK1 belum mampu 

untuk mengidentifikasi informasi yang diberikan secara maksimal, karena ia 

hanya fokus mengidentifikasi dari 2 persyaratan sedangkan persyaratan yang 

diberikan ada 3 untuk memenuhi keinginan Adit jika membeli mobil. Pada 

gambar 4.25 menunjukkan SAK1 dapat mengidentifikasi bahwa honda freed lebih 

mengarah pada persyaratan Adit dikarenakan mulai dari tahun dan harga yang 

mendekati. Pada tabel informasi yang diberikan sudah diberikan karakteristik dari 

mobil-mobil yang akan dipilih, dan jika melihat alasan SAK1 memilih honda 

freed karena tahun dan harga yang sesuai dengan keinginan Adit, itu berbeda 

dengan informasi yang diberikan. Honda freed lebih mengarah kepada persyaratan 

jarak tempuh 50000 km dan dibuat pada tahun 2015 sedangkan untuk harga honda 

freed lebih dari 180 juta sehingga tidak memenuhi semua persyaratan yang Adit 

inginkan untuk membeli mobil. Untuk melihat tindakan SAK1 memilih jawaban 

tersebut dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “untuk nomor satu kenapa kamu menjawab honda freed ?” 

SAK1  : “menurut saya itu mengarah kepada honda freed” 

Peneliti : “kenapa mengarah kepada honda freed ?” 

SAK1  : “karena sesuai persyaratannya” 

Peneliti : “persyaratan mana yang mengarah ke honda freed ?” 

SAK1  : “persyaratan ini sesuai dengan tahunnya, tahunnya kan 2015  

atau tahun keatasnya” 

Peneliti : “jadi karena tahunnya 2015, kemudian ?” 

SAK1  : “kemudian jarak yang ditempuhnya 50000 km” 

Peneliti : “kemudian untuk harga bagaimana ?” 

SAK1  : “disini kaN untuk harga hOnda freed 182 juta dan itu mendekati  

dengan harga 180 juta” 

Peneliti : “tapikan disini persyaratannya untuk harga tidak boleh lebih  

dari 180 juta kan ?” 

SAK1  : “iya tapi ini mendekati mbak, kan cuma selisih sedikit mbak” 

Peneliti : “jadi kamu yakin dengan jawabanmu ini ?” 

SAK1  : “iya mbak” 
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Berdasarkan wawancara, SAK1 menjawab dengan yakin bahwa mobil yang 

memenuhi persyaratan Adit adalah honda freed. Informasi yang diidentifikasi 

SAK1 masih belum maksimal karena SAK1 hanya melihat dari harga yang 

didepannya memiliki nilai sama yaitu 182 juta untuk mobil honda freed, 

sedangkan pada persyaratan yang diinginkan Adit untuk harganya tidak lebih dari 

180 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAK1 belum mampu untuk memilih 

jawabannya berdasarkan instruksi yang jelas dan menunjukkan bahwa tindakan 

yang dilakukannya tidak sesuai dengan stimul yang diberikan pada permasalahan 

tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa  SAK1 belum maksimal untuk 

menyelesaikan soal nomor 1 yang mengukur kemampuan literasi matematika 

level 1. 

b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban SAK1 pada nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.26 Hasil jawaban SAK1 pada nomor soal 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK1 mampu untuk mengenali situasi yang 

diberikan dengan konteks yang memerlukan jawaban langsung, dimana 
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ditunjukkan bahwa SAK1 dapat menyajikan kembali permasalahan matematika 

dengan menggunakan rumus sederhana. Pada kotak merah juga menunjukkan cara 

yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan 

prosedur dengan jelas, dimana SAK1 dapat menjawab dengan 60% dikalikan 

dengan penisilin yang aktif dan dapat mencari penisilin yang aktif selama 3 jam 

setelah penyuntikkan. Untuk memperkuat jawaban SAK1 dan mengetahui alasan 

ia menjawab tersebut maka dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara 

sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 2 ini apakah kamu memahami soalnya ?” 

SAK1  : “iya paham mbak” 

Peneliti : “apa yang kamu pahami ?” 

SAK1  : “untuk nomor 2 ini kan berangsur-angsur menekan penisilin  

sehingga 1 jam setelah penyuntikkan hanya 60% penisilin yang 

aktif” 

Peneliti : “lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya ?” 

SAK1  : “jadi saya menghitungnya ketika jam 08.00 ini kan penisilin yang  

digunakan sejumlah 300 mg, kemudian untuk jam 09.00 itukan 

60% dikalikan dengan 300 mg kemudian ketemu 180 mg untuk 

jam 09.00” 

Peneliti : “jadi kamu kalikan 60% ya, kemudian jam selanjutnya gimana?” 

SAK1  : “ya dikalikan dengan jumlah penisilin yang aktif sampai 3 jam  

mbak, jadi sampai jam 11.00” 

Peneliti : “oh jadi tidak sama penisilin yang aktif untuk setiap jamnya ?” 

SAK1  : “tidak mbak, kan hanya 60% yang aktif” 

Peneliti : “yakin dengan caramu ?” 

SAK1  : “iya yakin mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SAK1 mampu untuk menafsirkan dan mengenali 

situasi yang memerlukan keputusan langsung yang mana ia dapat memahami kata 

bahwa berangsur-angsur menekan penisilin sehingga 1 jam setelah penyuntikkan 

hanya 60% penisilin yang aktif, yang kemudian SAK1 dapat memilih informasi 

yang tunggal tersebut untuk disajikan jawaban dengan menggunakan rumus 
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sederhana. Jawaban yang diberikan SAK1 juga penuh keyakian dan memiliki 

alasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAK1 mampu menyelesaikan soal 

nomor 2 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 2. 

c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SAK1 pada nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.27 Hasil jawaban SAK1 pada nomor soal 3 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK1 melakukan kesalahan untuk menjawab 

pertanyan yang diberikan. Jawaban yang diberikan diperoleh dengan cara ia untuk 

mengkalikan bahan yang diperlukan dengan stok bahan yang tersedia kemudian 

menjumlahkan hasil perkalian tersebut untuk diperoleh rak yang dapat dibuat. 

Melihat hal tersebut SAK1 belum mampu untuk memahami maksud dari 

permasalahan yang diberikan sehingga untuk memecahkan masalah tersebut ia 

menggunakan strategi yang salah. Penafsiran yang digunakan SAK1 tidak 

memahami informasi dari sumber yang diketahuinya sehingga ia memberikan 

kesimpulan bahwa rak dapat dibuat lebih banyak dengan kayu dan perkakas yang 

tersedia ditambah dengan stok bahan yang digunakan. Pada pemasalahan yang 
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diberikan berbanding terbalik dengan jawaban yang diberikan SAK1, karena pada 

permasalahan yang diberikan diminta menjawab berapa rak yang diperlukan dari 

stok bahan dari tukang kayu. Untuk melihat bagaiman alasan SAK1 akan 

tindakannya menjawab tersebut maka dilakukan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti :  “untuk nomor 3 ini apakah kamu paham ?” 

SAK1  :  “iya , itu memerlukan rak” 

Peneliti : “kenapa caramu seperti ini ?” 

SAK1  : “saya mengkalikan ini” 

Peneliti : “wah nanti bisa dibuat berapa rak ?” 

SAK1  :   (diammm) 

Peneliti : “kenapa diam, sesuai ini saja kalau menjawab kenapa menjawab  

tersebut ?” 

SAK1  : “iya, jadi saya kalikan untuk kayu dan perkakas yang tersedia ini  

dengan stok bahan yang dimiliki tukang kayu” 

Peneliti : “jadi kamu memahaminya bahwa tukang kayu memiliki kayu dan  

bahan ini (menunjukkan bahan yang diperlukan membuat rak)  

kemudian dikalikan dengan stok ?” 

SAK1  : “iya” 

Peneliti : “jadi akhirnya ketemu 9880 ini ? ini 9880 rak ?” 

SAK1  : “iya”   

Peneliti : “padahal ini bahan yang diperlukan lo , sedangkan ini stok yang  

dipahami” 

SAK1  : “Ehmm gimana ya, ya seperti itu mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SAK1 memiliki keraguan bahwa yang dijawabnya 

adalah benar. Pada permasalahan ini, SAK1 belum mampu unutuk memahami 

maksud dari pertanyaan yang diberikan karena SAK1 memiliki penafsiran yang 

berbeda dari informasi yang diberikan. SAK1 menunjukkan prosedur yang 

digunakan untuk menyajikan jawaban, akan tetapi kesalahan penafsiran yang 

dilakukan SAK1 membuat srategi yang salah. Wawancara yang dilakukan pada 

permasalahan ini juga kebanyakan sikapnya SAK1 yang diam dan tidak mampu 
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untuk mengkomunikasikan jawabannya memilih strategi tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan SAK1 tidak mampu untuk menyelesaikan soal nomor 3 yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 3. 

d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SAK1 pada nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.28 Hasil jawaban SAK1 pada nomor soal 4 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK1 berusaha untuk membuat asumsi dengan 

menjawab permasalahan yang diberikan sehingga menghubungkan representasi 

simbol untuk mencari luas dan mengilustrasi, akan tetapi SAK1 tidak mampu 

menghubungkan dengan penalaran dikarenakan pada permasalahan yang ada 

diminta mencari banyaknya orang yang mungkin hadir pada konser rock 

sedangkan SAK1 hanya mencari luas lapangan yang digunakan dan tidak mencari 

banyaknya orang. Pada hasil jawaban SAK1 juga memberikan alasan bahwa 

pengunjung yang hadir adalah 5000 orang dikarenakan luas lapangan juga 

menunjukkan 5000. Berdasarkan penafsiran yang digunakan SAK1 belum dapat 

menggunakan penalarannya sehingga ia hanya terfokus dengan luas lapangannya 

saja dan tidak memahami setiap kata pada soal. Untuk mengetahui alasan SAK1 

menuliskan banyaknya pengunjung adalah 5000, maka dilakukan wawancara. 

Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 
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Peneliti : “untuk nomor 4 apakah kamu memahami maksudnya ?” 

SAK1  : “iya mbak” 

Peneliti : “ini apa yang kamu pahami ?” 

SAK1  : “kita mencari banyaknya pengunjung mbak” 

Peneliti : “lantas kenapa ini kamu mencari luas lapangan ?” 

SAK1  : “Iya mbak, biar tahu nanti banyaknya pengunjung” 

Peneliti : “bisa tahunya darimana kalau dicari luasnya ?” 

SAK1  : “menurut saya luas lapangan sama dengan banyak pengunjung  

 mbak” 

Peneliti : “apa alasanmu menjawab bahwa luas lapangan sama dengan  

 luas pengunjung ?” 

SAK1  : “jadi gini mbak, itukan lapangan misalnya saya membuat persegi  

panjang kan, nah kita nggap orang itu menempati satuan luas 

sehingga saya mencari luasnya mbak” 

Peneliti : “jika  memang  1  orang  ya  menempati satuan luas berarti nanti  

bakal menempati temapt 1 m
2
?” 

SAK1  : “iya mbak” 

Penelii  : “yakin dengan jawabanmu?” 

SAK1  : “yakin mbak “ 

 

Berdasarkan wawancara,SAK1 dapat memilih dan menghubungkan 

informasi yang didapatkannya dengan melakukan pemodelan akan tetapi belum 

mampu untuk menghubungkan dengan situasi nyata. Kemampuan SAK1 untuk 

menafsirkan permasalahan tersebut tidak memberikan strategi ia untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan pandangan konteks yang dipahaminya. 

SAK1 memberikan alasan terhadap tindakan yang diberikan dalam permasalahan 

ini sesuai dengan pemahamannya. Alasan yang diberikan SAK1 hanya terfokus 

bahwa 1 orang akan menempati 1 satuan luas sehingga ia menyimpulkan bahwa 1 

m
2
 hanya digunakan untuk 1 orang saja tanpa menghubungkannya dengan situasi 

nyata.Apabila luas 1 m
2 

 hanya ditempati 1 orang maka orang tersebut dengan 

leluasa menempatinya sendiri, padahal banyak fans yang berdiri. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa SAK1 tidak mampu untuk menyelesaikan soal nomor 4 yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 4. 
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e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SAK1 pada nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.29 Hasil jawaban SAK1 pada nomor soal 5.a 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK1 mencoba untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi masalah dari informasi yang 

ditunjukkan dengan cara SAK1 mencari pola yang dapat terbentuk untuk mencari 

jawaban dari permasalahan tersebut. Akan tetapi strategi yang digunakan SAK1 

tidak sesuai dengan penyelesaian tersebut sehingga ia tidak dapat memberikan 

asumsinya dari cara yang digunakan. Penalaran dalam permasalahan ini tidak 

begitu luas dan hanya terpaku pada n sehingga SAK1 tidak melihat bagaimana 

rumus n untuk pohon apel dan n untuk pohon pinus dan hanya menemukan cara 

untuk mencari n dari kedua pohon yang mana hal terebut menunjukkan bahwa 

SAK1 tidak dapat menghubungkan representasi simbol dan pengetahuannya 

berdasarkan situasi. Keyakinan yang dimiliki SAK1 juga memberikan keraguan 

sehingga pada akhirnya SAK1 mencoret jawaban tersebut dan tidak mampu untuk 
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menafsirkan atas jawaban yang diberikan. Melihat keraguan yang dilakukan 

SAK1 maka dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 5.a ini apakah kamu memahaminya ?” 

SAK1  : “iya mbak, mencari n untuk kedua pohon jika banyaknya sama 

Peneliti : “lalu mengapa kamu mencoret jawabanmu ini ? apakah tidak  

yakin ?” 

SAK1  : “iya mbak saya rasa itu salah saja jawaban saya” 

Peneliti : “tapi sebelum kamu coret bagaimana cara yang kamu lakukan ?” 

SAK1  : “jadi saya melihat n pada gambar dan untuk polanya 1,4,9,16” 

Peneliti : “jadi ini pola untuk n ?” 

SAK1  : “Iya mbak” 

Peneliti : “nah jika ini pola untuk n, itu n untuk mencari pohon apel atau n  

untuk mencari pohon pinus ?” 

SAK1  : “ya mencari n saja mbak” 

Peneliti : “berarti caramu ini digunakan untuk keduanya ?” 

SAK1  : “iya mbak” 

Peneliti : “jika seperti itu lalu kenapa kamu menggunakan cara a(n-1 )  ?” 

SAK1  : “sebenarnya itu mau mencari dengan menggunakan rumus Un  

aritmetika itu lo mbak” 

Peneliti : “oh jadi kamu mau menggunakan cara tersebut, apa rumusnya  

juga sudah benar?” 

SAK1  : “iya mbak” 

Peneliti : “kemudian kamu substitusikan untuk n di rumus itu ?” 

SAK1  : “iya mbak”  

Peneliti : “lalu kenapa kamu mencoretnya ?” 

SAK1  : “hehe, ya salah mungkin mbak” 

 

 

Berdasarkan wawancara, SAK1 mencoba untuk memberikan alasan dengan 

baik tentang hasil jawaban yang diberikan. SAK1 juga berusaha untuk mencari 

cara menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi ia mengalami keraguan 

sehingga terlihat ketika wawancara ia hanya menjawab dengan jawaban yang 

singkat karena merasa tidak benar dengan jawaban yang diberikan. Berdasarkam 

alasan tersebut maka SAK1 tidak mampu untuk menyelesaikan soal nomor 5.a 

yang mengukur kemampuan literasi matematika level 5. 
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f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SAK1 pada nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.30 Hasil jawaban SAK1 pada nomor soal 5.b 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK1 menjawab banyaknya pohon yang 

meningkat lebih cepat adalah pohon apel. Jawaban yang diberikan SAK1 tidak 

menggunakan alasan kenapa ia dapat menjawab hal tersebut. Melihat dari 

pekerjaan yang dijawab oleh SAK1, ia belum melakukan pengonsepan maupun 

menggunakan informasi berdasarkan penelaahan situasi yang ada karena hanya 

menuliskan yang lebih cepat adalah pohon apel. Kemampuan penalaran yang 

dimiliki SAK1 juga perlu dipertanyaan darimana asal jawaban tersebut, padahal 

SAK1 tidak memiliki strategi untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “untuk nomor 5.b ini apakah kamu memahami maksud dari  

permasalahannya ?” 

SAK1  : “iya mbak mencari pohon mana yang meningkat lebih cepat” 

Peneliti : “lantas untuk jawaban kamu ini kenapa pohon apel ?” 

SAK1  : “saya hanya mengira-ira aja mbak, kan pilihannya pohon apel  

atau pinus” 

Peneliti : “jadi kamu hanya memperkirakan saja ?” 

SAK1  : “iya mbak (sambil tersenyum)” 

Peneliti : “berarti ini kamu tidak tahu ya caranya ?” 

SAK1  : “Tidak mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SAK1 tidak memiliki alasan atas jawaban yang 

diberikan karena ia hanya asal menjawab saja tanpa ada perhitungan yang matang 

dengan strategi pemecahan masalah. Dari wawancara SAK1 juga tidak dapat 
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menerapkan pengetahuan maupun penalarannya untuk menafsirkan jawaban 

karena ia hanya asal untuk menjawab dari dua pohon yang diketahuinya. Sehingga 

SAK1 tidak dapat merefleksikan tindakannya maupun merumuskannya untuk 

dikomunikasikan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAK1 tidak 

mampu menyelesaikan soal nomor 5.b yang mengukur kemampuan literai 

matematika level 6. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SAK1 kurang mampu untuk menyelesaikan soal PISA dan berada pada level 2 

kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SAK1 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8 Kemampuan Literasi Matematika pada SAK1 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SAK1 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SAK1 belum mampu maksimal untuk 

mengidentifikasi informasi dan melakukan cara-cara 

berdasarkan instruksi yang jelas. 

SAK1 belum mampu untuk menunjukkan suatu 

tindakan sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

2 2 SAK1 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SAK1 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SAK1 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SAK1 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 

3 3 SAK1 tidak mampu melaksanakan prosedur dengan 

jelas, termasuk prosedur yang memerlukan keputusan 

serta berurutan. 

SAK1 tidak mampu memecahkan masalah, dan 

menerapkan strategi yang sederhana. 

SAK1 tidak mampu menafsirkan dan menggunakan 
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representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SAK1 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

literasi 

matematika 

SAK1 berada 

pada level 2 

4 4 SAK1 tidak mampu bekerja secara efektif dengan 

model dalam situasi yang konkret tetapi kompleks 

yang mungkin melibatkan pembatasan untuk 

membuat asumsi. 

SAK1 tidak mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SAK1 tidak mampu menggunakan ketrampilannya 

yang terbatas dan mengemukakan alasan dengan 

beberapa pandangan di konteks yang jelas. 

SAK1 tidak mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SAK1 tidak mampu mengembangkan dan bekerja 

dengan model untuk situasi kompleks, 

mengidentifikasi masalah, dan menetapkan asumsi. 

SAK1 tidak mampu memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SAK1 tidak mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SAK1 tidak mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 SAK1 tidak mampu melakukan pengonsepan, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan 

penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang 

kompleks, dan dapat menggunakan pengetahuan 

diatas rata-rata. 

SAK1 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

SAK1 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

SAK1 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 

matematika. 

SAK1 tidak mampu merefleksikan tindakan dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 
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2) Kemampuan literasi matematika SAK2 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SAK2 pada nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.31 Hasil jawaban SAK2 pada nomor soal 1 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK2 menjawab pertanyaan yang diberikan 

sesuai dengan informasi yang relevan, yang mana ia menjawab mobil yang 

memenuhi semua persyaratan Adit adalah mobil honda freed. Akan tetapi 

jawaban yang diberikan DCSP tidak mencerminkan bahwa ia dapat 

mengidentifikasi informasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika melihat 

tabel informasi terkait dengan karakteristik mobil-mobil menunjukkan bahwa 

mobil honda freed tidak memenuhi semua persyaratan yang diinginkan Adit 

karena harga yang diiklankan untuk mobil honda freed tersebut adalah 182 juta 

yang berarti harga tersebut lebih dari 180 juta. Sehingga hal tersebut menunjukkan 

bahwa SAK2 tidak mengidentifikasi informasi berdasarkan dengan instruksi yang 

jelas. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 1 ini apakah kamu memahami maksudnya ?” 

SAK2  : “iya kak paham” 

Peneliti : “apa yang kamu ketahui ?” 

SAK2  : “mencari mobil yang sesudai dengan keinginan Adit” 

Peneliti : “lalu kenapa kamu memilih mobil honda freed ?” 

SAK2  : “karena yang sesuai syarat dengan yang Adit beli” 

Peneliti : “darimana memenuhinya ?” 

SAK2  : “dari jarak, tahun dan harganya juga tidak lebih dari 180 juta” 
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Peneliti : “padahal untuk honda freed ini harganya 182 juta, berarti lebih  

tinggi” 

SAK2  : “iya tapi yang untuk jarak dan tahun kan memenuhi kak, jadi aku  

berkomitmen yang saya pilih honda freed dan juga harganya 

kan selisih sedikit kak” 

Peneliti : “coba dilihat lagi tabel informasi mobil-mobilnya, apakah mobil  

yang toyota avansa veloz tidak memenuhi” 

SAK2  : “ehm iya mbak tapi saya memilih honda freed itu, yang menurut  

saya lebih sesuai dengan persyaratnya”  

 

Berdasarkan wawancara, SAK2 dapat menjawab intsruksi yang diberikan 

akan tetapi untuk mengidentifikasi informasi yang diberikan belum dilakukan 

secara maksimal karena melihat dari jawaban yang diberikan SAK2 terfokus 

dengan jarak dan juga tahunnya 2015 sehingga merasa harga yang diberikan 

memang lebih dari 180 juta itu tidak masalah karena hanya memiliki selisih 

sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAK2 belum maksimal untuk 

menyelesaikan soal nomor 1 yang mengukur kemampuan literasi matematika 

level 2. 

b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban SAK2 pada nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.32 Hasil jawaban SAK2 pada nomor soal 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban  SAK2 mampu untuk mengenali situasi dengan 

konteks yang memerlukan keputusan langsung, dimana ia dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan beserta dengan alasan yang diberikan bahwa setiap 1 

jam penisilin yang aktif hanya 60%. Sehingga menunjukkan kemampuannya 
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untuk menyajikan kembali permasalahan matematika dengan menggunakan 

rumus sederhana. Langkah yang dilakukan SAK2 tersebut menggunakan 

algoritma dasar dan melaksanakan prosedur sesuai serta diberikan alasan yang 

tepat. Hal tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 2 ini apa kamu tahu maksud dari soalnya ?” 

SAK2  : “tahu mbak,mencari penisilin yang aktif setelah 3 jam di suntik” 

Peneliti : “hanya 3 jam yang kamu cari ?” 

SAK2  : “iya kan perintahnya seperti itu” 

Peneliti : “lantas bagaimana caramu mengerjakan ?” 

SAK2  : “ini saya mengkalikan 60% dengan penisilin yang aktif di jam  

sebelumnya, seperti pada jam 09.00 itu 60% dikalikan dengan 

300 mg maka hasilnya 180 mg dan jam selanjutnya juga sama” 

Peneliti : “jadi seperi itu, adakah cara lain yang kamu gunakan ?” 

SAK2  : “tidak  ada  mbak, kan  hanya  diketahui 60%  yang  aktif berarti  

menggunakan cara itu” 

Peneliti :“kenapa hasilnya untuk jam 10.00 dan jam 11.00 tidak 180 mg ?” 

SAK2  :“tidak mbak, kan yang aktif hanya 60% penisilin” 

 

Berdasarkan wawancara, Penafsiran yang digunakan memberikan SAK2 

strategi yang sederhana dengan menggunakan rumus untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut sehingga ia dapat mengemukaan alasan dan dapat 

dikomunikasikan dengan baik ketika wawancara. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa SAK2 mampu menyelesaikan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan 

literasi matematika level 2. 

c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SAK2 pada nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.33 Hasil jawaban SAK2 pada nomor soal 3 
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Berdasarkan hasil jawaban SAK2 langsung memberikan penafsirannya 

bahwa rak yang dibuat adalah 6 rak karena ia menganggap bahwa bahan yang 

penting adalah papan kayu panjang sehingga cara yang digunakan SAK2 yaitu 

stok bahan yang dimiliki tukang kayu dibagi dengan bahan yang diperlukan, 

dimana hasilnya 26 : 4 yaitu 6 rak dengan sisa 2 bahan. Prosedur yang dilakukan 

SAK2 ini langsung kepada penafsirannya sendiri tanpa melakukan prosedur yang 

jelas sehingga strategi yang digunakan SAK2 kurang tepat digunakan karena 

penafsirannya juga hanya fokus pada satu bahan saja dan menghiraukan bahan 

yang lainnya sehingga tindakan SAK2 yang seperti itu menandakan bahwa ia 

tidak menggunakan representasi berdasarkan sumber informasi. Untuk melihat 

bagaimana SAK2 mengemukakan alasannya dengan jawaban tersebut maka 

dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 3 ini kenapa jawaban kamu 6 rak” 

SAK2  : “penalaran saya saja” 

Peneliti : “penalaran yang bagaimana itu” 

SAK2   : “ehmm... gimana ya mbak” 

Peneliti : “bagaimana , kamu paham tidak dengan pertanyaan yang  

diberikan ?” 

SAK2  :“paham mbak,itu mencari rak yang bisa dibuat oleh tukang kayu” 

Peneliti : “lantas kenapa ini langsung 6 rak ?” 

SAK2  : “ya menurut saya itu rak tidak dapat dibuat jika tidak ada kayu  

yang panjang” 

Peneliti : “ya pasti itu, tapi apa kamu melihat bahan yang lain ? juga tidak  

bisa dilihat lo jika tidak ada salah satunya” 

SAK2  : “iya mbak tapi entah mengapa saya merasa kunci yang utama itu  

ada pada kayu yang panjang itu” 

Peneliti : “jadi kamu langung menyimpulkan seperti itu tanpa melihat  

bahan yang lainnya ?” 

SAK2  : “iya mbak, jadi nanti otomatis yang lainnya bisa menyesuaikan” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Penafsiran SAK2 yang seperti itu 

tidak berdasarkan dengan informasi dan tidak melakukan prosedur untuk 
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merapkan strategi yang bisa digunakan. SAK2 mengemukakan alasannya hanya 

berdasar dengan perasaannya sendiri, sehingga belum bisa mengkomunikasikan 

hasilnya secara baik.Hal tersebut menunjukkan bahwa SAK2 tidak menyelesaikan 

soal nomor 3 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 3. 

d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SAK2 pada nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.34 Hasil jawaban SAK2 pada nomor soal 4 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAK2 menggunakan kemampuan matematisasi 

dengan mengubah permasalahan nyata ke bentuk matematika, akan tetapi 

kemampuan penalarannya tidak dilibatkan sehingga tidak dapat bekerja secara 

efektif dengan model dalam situasi yang melibatkan asumsi. Ketrampilan 

pengetahuan yang digunakan untuk mencari hal tersebut juga menghubungkan 

keadaan yang biasa dibayangkan dengan situasi nyata dimana SAK2 

mengasumsikan bahwa setiap luas 1 m
2
 dapat digunakan untuk 1 orang sehingga 

SAK2 mengasumsikan bahwa luas 5000 m
2
 sama dengan 5000 pengunjung yang 

hadir. Hal tersebut memberikan alasan bagaimana SAK2 dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan penggunaan operasi sederhana. 

Untuk mengetahui cara megkomunikasikan alasannya maka dilakukan 

wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 
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Peneliti :“untuk nomor 4 ini apakah kamu memahami apa maksudnya ?” 

SAK2   :“paham mbak,kita mencari pengunjung yang hadir dalam konser” 

Peneliti :“bagaimana caramu mencarinya ?” 

SAK2  :“itu pertama saya mencari dari luasnya yaitu 50 m dikalikan  

 dengan 100 m dan hasilnya 5000 m
2
” 

Peneliti  :“kemudian setelah itu ?” 

SAK2  :“kemudian kira-kira saya nalar sendiri kalau luasnya lapangan  

 sama dengan banyaknya pengunjung yang hadir” 

Peneliti :“lalu hasilnya 5000 m
2
 itu berari sebanyak 5000 orang?” 

SAK2  :
 “

iya mbak ” 

Peneliti :“oke.Apakah kamu mengalami kesulitan untuk memahami maksud  

 dari soalnya ?” 

SAK2  :“ya pertama pasti bingung mbak, tapi memahami saja jadi ketemu  

 itu” 

Peneliti :“apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

SAK2  :“yakin mbak” 

 

Berdasarkan wawancara SAK2 kesulitan untuk melibatkan kemampuan 

pemahaman terhadap maksud soal sehingga tidak mampu untuk memberikan 

penalarannya dengan luas. Ketrampilannya dalam menggunakan operasi 

matematika juga masih mengalami kelemahan sehingga tidak mampu memilih 

dan menghubungkan representasi pada simbol. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

SAK2 tidak mampu menyelesaikan soal nomor 4 yang mengukur kemampuan 

literasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SAK2 pada nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.35 Hasil jawaban SAK2 pada nomor soal 5.a 
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Berdasarkan hasil jawaban  SAK2 hanya menunjukkan bahwa untuk 

mencari n pohon apel menggunakan pola n
2
 sedangkan untuk mencari pohon 

pinus menggunakan pola 8n. SAK2 dapat menggunakan kemampuan 

matematisasi dengan memberikan model untuk situasi pada permasalahan 

tersebut, akan tetapi cara yang diberikan SAK2 tidak ada kelanjutan untuk n 

berapa dan hanya terhenti pada jawaban di gambar 4.35. Pemikiran dan penalaran 

yang digunakan SAK2 pada permasalahan ini juga terbatas karena tidak adanya 

strategi yang ia gunakan untuk menyelesaikan dan hanya menyerah dengan pola 

yang diberikan tersebut sehingga SAK2 tidak dapat menghubungkan representasi 

simbol yang berhubungan dengan situasi yang diberikan. Jawaban tanpa alasan 

SAK2 tersebut mempertanyakan apakah ia memahami maksud dari permasalahan 

tersebut atau ia tidak dapat menyelesaikan pola yang ada karena kesulitan 

sehingga hal tersebut memerlukan wawancara. Adapun transkip wawancara 

sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk  nomor  5.a  ini  apakah  kamu  memahami  maksud  dari  

permasalahan yang diberikan ?” 

SAK2  : “paham  mbak,diminta  mencari  n  untuk  banyaknya pohon akan  

sama banyak” 

Peneliti : “lantas untuk jawaban kamu ini bagaimana ?” 

SAK2  : “saya  mencari  rumusnya  mbak  jadi  ketemu  n
2
 untuk pohon  

apel dan 8xn untuk pohon pinus” 

Peneliti : “untuk mencari rumus itu bagaimana caramu ?” 

SAK2  : “melihat  pola  yang  ada  di  gambar   mbak dan menurut saya 

menggunakan rumus itu aja” 

Peneliti : “kemudian kenapa jawaban kamu terhenti disini ?” 

SAK2  : “saya bingung saja mbak mau saya apakan ya gitu” 

Peneliti : “ya mencari nilai n yang sama banyaknya dari kedua pohon” 

SAK2  : “saya  lupa  mbak  cara  mencarinya  jadi  ya tidak saya teruskan 

gitu” 

Peneliti : “apakah kamu yakin ? kenapa tidak berusaha mencarinya ?” 

SAK2  : “ya  yakin  tidak  yakin  mbak  tapi  sudah  pusing  daripada sakit  

kepala mending ya saya sudahi itu” 
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Berdasarkan wawancara, SAK2 dapat mengidentifikasi masalah dengan 

memahami bahwa untuk mencari n yang nantinya kedua pohon sama banyak 

harus mencari terlebih dahulu pola yang dapat digunakan sehingga ia dapat 

menggunakan rumus tersebut. Strategi yang SAK2 gunakan sebenarnya dapat 

memberikan jalan menemukan n, akan tetapi ia terbatas dengan kemampuan 

pengetahuannya. Cara SAK2 merumuskan dan mengkomunikasikan juga masih 

memiliki keraguan terhadap pola yang diberikan sehingga hal tersebut 

menunjukkan bahwa SAK2 tidak mampu menyelesaikan sol nomor 5.a yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 5. 

f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SAK2 pada nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.36 Hasil jawaban SAK2 pada nomor soal 5.b 

Berdasarkan hasil jawaban SAK2 langsung mengasumsikan bahwa pohon 

yang meningkat lebih cepat adalah pohon pinus dengan alasan bahwa 

perbandingan pohon apel dengan pohon pinus lebih banyak pohon pinus. Jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa SAK2 tidak menggunakan asumsinya dengan 



135 
 

 

melakukan penalaran terlebih dahulu. Pengetahuan yang digunakan terhadap 

penggunaan simbol juga tidak dipergunakan disini sehingga strategi yang 

digunakannya belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Tindakan akan jawaban yang diberikan memberikan pertanyaan kepada peneliti, 

karena jika melihat kembali dari gambar 4.36. SAK2 masih belum lengkap untuk 

menjawab sehingga dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai 

berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 5.b ini mengapa kamu menjawab pohon pinus ?” 

SAK2  : “itu menurut perkiraan saya mbak” 

Peneliti : “darimana asal perkiraan kamu itu ?” 

SAK2  : “darimana ya tadi mbak, ya menurut saya saja itu kalau yang  

meningkat adalah pohon pinus” 

Peneliti : “jadi kamu tidak memiliki alasan mengapa menjawab pohon  

pinus?” 

SAK2  : “tidak mbak, hanya menurut perkiraan saya saja melihat dari  

banyaknya pohon pinus” 

Peneliti : “lantas apakah kamu memahami maksud tersebut ?” 

SAK2  : “paham mbak, mencari pohon yang meningkat antara pohon  

pinus dan pohon apel” 

Peneliti : “lalu kenapa kamu tidak memilih pohon apel ?” 

SAK2  : “ya saya lebih memilih pohon pinus saja mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SAK2 tidak melakukan pengonsepan ataupun 

melakukan penyelesaian berdasarkan penelaahannya karena ia hanya 

mengasumsikan dari perkiraannya saja. SAK2 juga tidak menghubungkan rumus 

yang didapatnya sebelumnya yaitu untuk pohon apel n
2
 dan untuk pohon pinus 

8xn, melainkan hanya dengan memilih antara pohon apel dan pinus sesuai dengan 

kemauannya sendiri. Tindakan yang dilakukan SAK2 tidak menggambarkan 

penafsiran yang didasarkan atas alasan yang jelas melainkan hanya perasaan 

keinginan dari SAK2 untuk menjawab hal tersebut. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa SAK2 tidak menyelesaikan soal nomor 5.b yang mengukur kemampuan 

literasi matematika level 6. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa  

SAK2 kurang mampu untuk menyelesaikan soal PISA dan berada pada level 2 

kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SAK2 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.9 Kemampuan Literasi Matematika pada SAK2 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SAK2 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SAK2 belum mampu maksimal untuk 

mengidentifikasi informasi dan melakukan cara-cara 

berdasarkan instruksi yang jelas. 

SAK2 belum mampu untuk menunjukkan suatu 

tindakan sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

literasi 

matematika 

SAK2 berada 

pada level 2 

2 2 SAK2 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SAK2 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SAK2 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SAK2 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 

3 3 SAK2 tidak mampu melaksanakan prosedur dengan 

jelas, termasuk prosedur yang memerlukan keputusan 

serta berurutan. 

SAK2 tidak mampu memecahkan masalah, dan 

menerapkan strategi yang sederhana. 

SAK2 tidak mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SAK2 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

4 4 SAK2 tidak mampu bekerja secara efektif dengan 

model dalam situasi yang konkret tetapi kompleks 

yang mungkin melibatkan pembatasan untuk 

membuat asumsi. 
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SAK2 tidak mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SAK2 tidak mampu menggunakan ketrampilannya 

yang terbatas dan mengemukakan alasan dengan 

beberapa pandangan di konteks yang jelas. 

SAK2 tidak mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SAK2 mampu mengembangkan dan bekerja dengan 

model untuk situasi kompleks, mengidentifikasi 

masalah, dan menetapkan asumsi. 

SAK2 tidak mampu memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SAK2 tidak mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SAK2 tidak mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 SAK2 tidak mampu melakukan pengonsepan, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan 

penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang 

kompleks, dan dapat menggunakan pengetahuan 

diatas rata-rata. 

SAK2 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

SAK2 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

SAK2 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 

matematika. 

SAK2 tidak mampu merefleksikan tindakan dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 

 

d. Kemampuan Literasi Matematika dari Siswa dengan Gaya Berpikir Acak 

Abstrak 

Peneliti mengambil dua subjek dengan gaya berpikir acak konkret untuk 

analisis data, yaitu SAA1 dan SAA2 
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1) Kemampuan literasi matematika SAA1 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SAA1 pada nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.37 Hasil jawaban SAA1 pada nomor soal 1 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA1 memberikan jawaban bahwa mobil yang 

sesuai kriteria jatuh pada Toyota Avansa Veloz, dimana hal tersebut menunjukkan 

bahwa ia mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan informasi yang relevan 

tersedia, akan tetapi alasan tersebut masih bersifat umum sebagai alasan sehingga 

belum menunjukkan apakah SAA1 mampu mengidentifikasi informasi. Maka 

untuk mengetahui darimana asal jawaban yang diketahui SAA1 dilakukan 

wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 1 ini apa kamu paham ?” 

SAA1  : “paham mbak” 

Peneliti  : “apa yang kamu ketahui ?” 

SAA1  : “kita mencari mobil yang sesuai dengan kriteria Adit” 

Peneliti : “lalu apakah jawaban kamu ini sesuai dengan kriteria ?” 

SAA1  : “sesuai mbak” 

Peneliti : “mana yang sesuai ?” 

SAA1  : “kan jaraknya toyota avansa veloz itu tidak lebih dari 50000 km,  

dibuatnya juga 2016 jadi setahun kemudian dan juga harganya 

kan tidak lebih dari 180 juta” 

Peneliti : “jadi karena itu alasanmu memilih toyota avansa veloz” 

SAA1  : “iya mbak” 

Peneliti : “kenapa alasan itu tidak dituliskan ?” 

SAA1  : “ya nanti lamA mbak,jadi langsung aja karena sesuai dengan  

kriteria yang diinginkan Adit” 

 

Berdasarkan wawancara, SAA1 mampu mengidentifikasi informasi 

berdasarkan instruksi dengan alasan bahwa mobil toyota avansa veloz memiliki 
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jarak 50000 km, dibuat pada tahun 2016 dan juga harganya tidak lebih dari 180 

juta sehingga menunjukkan bahwa kriteria mobil yang sesuai dengan keinginan 

Adit. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa SAA1 mampu menyelesaikan soal 

nomor 1 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 1. 

b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban SAA1 pada nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.38 Hasil jawaban SAA1 pada nomor soal 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA1 memiliki kemampuan untuk menafsirkan 

dan mengenali situasi dengan konteks yang memerlukan kesimpulan langsung, 

dimana ia langsung mengetahui bahwa 1 jam = 60%. SAA1 mampu meibakan 

kemampuan representasinya dengan memberikan rumus yang digunakannnya 

dimana ia dapat mengetahui berapa mg penisilin yang aktif. Pada gambar 4.38 

menunjukkan bahwa SAA1 dapat mencari penisilin pada pukul 09.00 dengan 60% 

dikali 300 mg yang hasilnya 180 mg, kemudian ia langsung menuliskan penisilin 

yang aktif di jam berikutnya tanpa menuliskan cara yang digunakannya. Untuk 

melihat bagaimana cara yang digunakan untuk mencari penisilin selanjutnya maka 

dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 2 ini apa kamu mengetahui maksudnya ?” 

SAA1  : “iya mbak tahu” 

Peneliti : “kalau kamu tahu ini kenapa ditulis 1 jam= 60%. Apa maksudnya  

itu ?” 



140 
 

 

SAA1  : “jadi saya menuliskan kalau di soal mengatakan jika penisilin  

yang aktif 60% untuk setiap jamnya setelah penyuntikkan” 

Peneliti : “jadi langkahmu selanjutnya bagaimana ?” 

SAA1  : “jadi  langsung  60%  dikalikan 300 mg ,  ketemu 180 mg untuk  

jam 09.00” 

Peneliti : “ kemudian  untuk  jam 10.00  dan  11.00  ini  kamu  dapatnya  

darimana ? 

SAA1  : “ya sama mbak 60% dikalikan penisilin sebelumnya ?” 

Peneliti : “memang diminta mencari 60% dari jam sebelumnya? kan hanya  

60% setelah penyuntikkan”  

SAA1  : “kan katanya polanya tetap berlanjut samapai jam terakhir” 

Peneliti : “lantas kenapa ini caramu tidak dituliskan ?” 

SAA1  : “iya mbak lupa,tadi saya langsung menghitungnya di kertas oret- 

oret” 

Peneliti : “jadi kamu tadi langsung menghitung ?” 

SAA1  : “iya mbak, kalau tidak dihitung tahu darimana coba” 

 

Berdasarkan wawancara, SAA1 yakin dengan jawaban yang diberikannya 

sehingga ia mampu untuk memberikan alasan dengan tepat. Mengetahui alasan 

SAA1 menunjukkan bahwa ia mengerjakan dengan menggunakan algoritma dasar 

yang ditunjukkan dengan mencari 60% x 300 = 180 sehingga mampu untuk 

melaksanakan prosedur yang sesuai walaupun tidak sempat menuliskan cara yang 

digunakannya untuk mencari di jam selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa SAA1 mampu menyelesaikan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan 

iterasi matematika level 2. 

c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SAA1 pada nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.39 Hasil jawaban SAA1 pada nomor soal 3 
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Berdasarkan hasil jawaban SAA1 memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan prosedur dengan jelas dengan menunjukkan cara yang digunakan 

untuk mencari rak, sehingga SAA1 mampu menyajikan kembali suatu 

permasalahan dengan memilih, menafsirkan, menerjemahkan gambar. SAA1 

memberikan cara dengan stok bahan dibagi dengan bahan yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah dengan menggunakan strategi yang sederhana. Kemampuan 

dalam menafsirkan juga dimiliki SAA1 dengan mengemukakan alasannya bahwa 

rak yang dapat dibuat adalah 5 rak kayu karena diambil jawaban yang terkecil 

untuk membuat keutuhan rak kayu. Untuk melihat bagaimana cara yang 

digunakan SAA1 untuk mengkomunikasikan hasil yang diperolehnya dilakukan 

wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “kamu tahu apa maksud dari nomor 3 ?” 

SAA1  : “iya tahu mbak” 

Peneliti : “apa yang kamu tahu ?” 

SAA1  : “mencari rak yang dapat dibuat tukang kayu” 

Peneliti : “kamu dapat 5 rak ini dari mana ?” 

SAA1  : “5 rak itukan tadi ada masing-masing barang yang disediakan  

dengan kebutuhan yang digunakan, kemudian disini hasil yang 

paling kecil kan 5 jadi siperoleh 5 rak” 

Peneliti : “kenapa kamu fokus pada yang paling kecil jika yang bahan  

lainnya masih memiliki hasil yang besar” 

SAA1  : “nanti kalau mengikuti yang besar berartikan akan kekurangan  

bahan mbak untuk bahan yang sedikit 

 

Berdasarkan wawancara, SAA1 mampu menafsirkan darimana hasil yang 

diperolehnya dengan menyimpulkkan bahwa rak yang dapat dibuat adalah 5 rak. 

Cara SAA1 untuk mengkomunikasikan hasil tersebut penuh keyakinan sehingga 

ia memahami dengan baik cara penyampaian dengan hasil yang diketahuinya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa SAA1 mampu untuk menyelesaikan soal nomor 3 

yang mengukur kemampuan literasi matematika level 3. 
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d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SAA1 pada nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.40 Hasil jawaban SAA1 pada nomor soal 4 

 

Berdasarkan hasil wawancara SAA1 langsung menunjukkan bahwa 

jawabannya adalah 5000, dimana ia menjawab tersebut melihat dari panjang dan 

lebar lapangan dan mencari luas lapangan yang mana luas lapangan tersebut 

menunjukkan banyaknya pengunjung yang hadir. Asumsi yang diberikan 

menunjukkan bahwa SAA1 belum mampu untuk bekerja secara efekfif dengan 

model dalam situasi yang diberikan sehingga ia tidak menghubungkan dengan 

situasi nyata. Penafsiran yang digunakan tidak meggunakan kemampuan 

penalarannya. Melihat jawaban yang sangat singkat maka dilakukan wawancara, 

adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 4 ini apa maksudnya dari jawabanmu ? 

SAA1  : “itu panjang kali lebar mbak” 

Peneliti : “lalu untuk pengunjung yang hadir juga 5000 ?” 

SAA1  : “iya mbak” 

Peneliti : “apakah kamu paham dengan maksud dari soal nomor 5 ?” 

SAA1  : “paham mbak, jadi mencari banyaknya pengunjung” 

Peneliti : “ jadi kamu lansgung mencari luas yang berarti banyaknya  

pengunjung ?” 

SAA1  : “iya mbak, kalau keliling sepertinya tidak . Jadi ya mencari luas” 

Peneliti : “adakah cara lain yang bisa kamu gunakan ?” 

SAA1  : “tidak ada mbak” 
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Berdasarkan wawancara,SAA1 hanya fokus dengan ukuran lapangan dan 

tidak menggunakan penalaran untuk menyelesaikan permasalahan sehingga belum 

mampu melibatkan kemampuan matematisasi. Cara mengkomunikasikannya 

memberikan alasan yang digunakan juga terbatas dengan apa yang diketahuinya 

bahwa pengunjungnya sama dengan luas lapangan yang akan digunakan tanpa 

menghubungkan pemahamannya untuk menggunakan operasi matematika. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa SAA1 tidak mampu untuk menyelesaikan soal 

nomor 4 yang mengukur kemampuan iterasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SAA1 pada nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.41 Hasil jawaban SAA1 pada nomor soal 5.a 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA1 berusaha untuk mengidentifikasi masalah 

dengan mencoba-coba pola yang digunakan sehingga mengembangkan model 

untuk situasi yang diberikan dengan melibatkan kemampuan matematisasi. SAA1 

memiliki kesalahan ketika membandingkan informasi tersebut sehingga pola yang 

dibuatnya tidak memberikan penyelesaikan yang jelas. Strategi yang 

digunakannya menggunakan kemampuan penalaran dimana dapat menunjukkan 
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bahwa n apel = n pinus, akan tetapi SAA1 belum mampu untuk menghubungkan 

representasi simbol sehingga ia mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. 

Melihat gambar 4.41 perlu diperjelas darimana asalnya n.n = 8
n
, sehinggga 

dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

 

Peneliti : “apa kamu mengetahui maksud dari nomor 5.a ?” 

SAA1  : “mencari pohon yang sama besar” 

Peneliti : “nah ini maksudnya N1 = 8 P 1 A ?” 

SAA1  : “itu  maksudnya  8  pohon  pinus  =  1  pohon  apel” 

Peneliti : “kemudian ?” 

SAA1  : “dan itukan semakin kebawah itukan semakin banyak dan jika  

dijumlahkan itu 2” 

Peneliti : “maksudnya 2 itu bagaimana ?” 

SAA1  : “itu kan jaraknya mbak yang pertama ini kan N1=1, dan N2=4 itu  

jaraknya kan 3 dan selanjutnya jarak untuk n selanjutnya 5,7 

dan jarak dari 3 ke 5 dan 5 ke 7 itukan 2 mbak” 

Peneliti : “lalu untuk rumusnya itu darimana ?” 

SAA1  : “ya itu makanya pangkat n mbak dan n itu 2” 

Peneliti : “jadi kamu dapat n.n = 8
n
 dan untuk 8 dipangkatkan 2 itu berasal  

dari 2 yang jaraknya itu ?” 

SAA1  : “iya mbak” 

Peneliti : “kemudian ketemu untuk n = 64 ?” 

SAA1  : “iya mbak” 

 

Berdasarkan wawancara, SAA1 melakukan kesalahan ketika mencoba pola 

yang digunakan untuk mencari rumus sehingga ia belum mampu untuk 

mengevaluasi strategi pemecahan yang digunakannya. Kemampuan penalaran 

SAA1 melakukan kesalahan juga terlihat bagaiama interval 2 itu disubtusikan n 

sehingga terjadi kesalahan penafsiran. Ketika wawancara SAA1 berusaha untuk 

mengkomunikasikannya sesuai dengan alasan yang diberikan pada hasil 

ajawaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAA1 tidak mampu menyelesaikan 

soal nomor 5.a yang mengukur kemampuan literasi matematika level 5. 
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f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SAA1 pada nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.42 Hasil jawaban SAA1 pada nomor soal 5.b 

 

Berdasarkan  hasil jawaban SAA1 menunjukkan bahwa pohon yang 

meningkat lebih cepat adalah pohon apel, akan tetapi tidak diberikan alasan 

mengapa memilih pohon apel. Pada hasil jawaban SAA1 menunjukkan bahwa ia 

mencoba-coba mencari cara dengan melakukan pola sehingga ia melakukan 

pengonsepan, akan tetapi pada hasil jawaban SAA1 tidak memiliki kesimpulan 

apakah jawaban yang diberikan SAA1 memiliki alasan yang mendasar. Maka 

dilakukan wawancara, adapun transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “apakah kamu memahami maksud nomor 5.b ?” 

SAA1  : “paham sedikit mbak, makanya saya bingug” 

Peneliti : “apa yang kamu pahami ?” 

SAA1  : “mencari pohon yang meningkat cepat” 

Peneliti : “lantas dari mana kamu tahu pohon apel ?” 

SAA1  : “hehe itu saya mengarang mbak, pertama saya itu bingung mbak  

jadi ya saya langsung pilih saja pohon apel”  

Peneliti : “jadi kamu tidak punya alasan menjawab pohon apel ?” 

SAA1  : “iya mbak” 

Peneliti : “kenapa tidak menngunakan rumus yang sama dengan n.n = 8
n
” 

SAA1  : “ya saya bingung saja mbak, kenapa juga harus memakai pola  

itu? Kan pilihan hanya 2 mbak, pilih apel atau pinus jadi ya 

saya langsung memilih apel” 

Peneliti :“berarti pola yang kamu kerjakan tidak ada hubungannya dengan  

pohon yang meningkat ? 

SAA1  : “kamu yakin?” 

Peneliti : “hehe iya mbak” 
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Berdasarkan wawancara, SAA1 mengalami kesulitan untuk mengerjakan 

permasalahan pada soal yang mengukur kemampuan level 6 literasi matematika 

sehingga ia tidak menggunakan pengonsepan pada pola yang dibuatnya dan 

menyimpulkan bahwa pola tersebut tidak memiliki hubungan dengan pertanyaan 

pohon apa yang meningkat terlebih dahulu sehingga menunjukkan bahwa SAA1 

tidak mampu melakukan pengonsepan dengan menghubungkan representasi 

simbol dan situasi nyata maupun menggunakan penalarannya.Tidak melibatkan 

kemampuan penalaran membuat SAA1 mengalami kesulitan mengerjakan  

sehingga ia juga tidak melakukan refleksi antara keterkaitannya dengan pola yang 

ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa SAA1 tidak mampu menyelesaikan soal 

nomor 5.b yang mengukur kemampuan literasi matematika level 6. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SAA1 mampu untuk menyelesaikan soal PISA dengan baik dan berada pada level 

3 kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SAA1 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.10 Kemampuan Literasi Matematika pada Subjek SAA1 

No Level   Identifikasi Kesimpulan 

1 1 Subjek SAA1 mampu menjawab pertanyaan dengan 

konteks serta informasi yang relevan tersedia. 

Subjek SAA1 mampu maksimal untuk 

mengidentifikasi informasi dan melakukan cara-cara 

berdasarkan instruksi yang jelas. 

Subjek SAA1 mampu untuk menunjukkan suatu 

tindakan sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Subjek SAA1 mampu menafsirkan dan mengenali 

situasi dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

Subjek SAA1 mampu untuk memilih informasi yang 

relevan dari sumber yang tunggal, dan menggunakan 

cara penyajian tunggal. 
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Subjek SAA1 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

Subjek SAA1 mampu memberi alasan secara tepat 

dari hasil penyelesaian. 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

literasi 

matematika 

SAA1 berada 

pada level 3 

3 3 Subjek SAA1 mampu melaksanakan prosedur dengan 

jelas, termasuk prosedur yang memerlukan keputusan 

serta berurutan. 

Subjek SAA1  mampu memecahkan masalah, dan 

menerapkan strategi yang sederhana. 

Subjek SAA1 mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

Subjek SAA1 mampu mengkomunikasikan hasil 

intrepretasi dan alasan. 

4 4 Subjek SAA1 tidak mampu bekerja secara efektif 

dengan model dalam situasi yang konkret tetapi 

kompleks yang mungkin melibatkan pembatasan 

untuk membuat asumsi. 

Subjek SAA1 tidak mampu memilih dan 

menghubungkan representasi yang berbeda, termasuk 

simbol, menghubungkannya dengan situasi nyata. 

Subjek SAA1 tidak mampu menggunakan 

ketrampilannya yang terbatas dan mengemukakan 

alasan dengan beberapa pandangan di konteks yang 

jelas. 

Subjek SAA1 tidak mampu memberikan penjelasan 

dan mengkomunikasikannya disertai argumentasi 

berdasar pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 Subjek SAA1 mampu mengembangkan dan bekerja 

dengan model untuk situasi kompleks, 

mengidentifikasi masalah, dan menetapkan asumsi. 

Subjek SAA1 tidak mampu memilih, membandingkan 

dan mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

Subjek SAA1 tidak mampu bekerja secara strategis 

dengan menggunakan pemikiran dan penalaran yang 

luas, serta secara tepat menghubungkan representasi 

simbol dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

Subjek SAA1 tidak mampu melakukan refleksi dari 

pekerjaan mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 Subjek SAA1 tidak mampu melakukan pengonsepan, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan 

penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang 

kompleks, dan dapat menggunakan pengetahuan 

diatas rata-rata. 
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Subjek SAA1 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

Subjek SAA1 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

Subjek SAA1 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 

matematika. 

Subjek SAA1 tidak mampu merefleksikan tindakan 

dengan tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 

 

2) Kemampuan Literasi Matematika SAA2 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban SAA2 pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.43 Hasil Jawaban SAA2 pada soal nomor 1 

 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA2 menjawab toyota avansa veloz, yang 

mana ia menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal sesuai dengan 

informasi yang diketahui dari tabel. SAA2 juga mampu mengidentifikasi 

informasi berdasarkan instruksi sesuai dengan permasalahan yang diketahui, 

dimana SAA2 menjawab toyoto avansa veloz dengan disertakan alasannya. 

Dengan begitu SAA2 menunjukkan suatu tindakan sesuai dengan stimul yang 

diberikan. Hal tersebut diperkuat dengan dilakukan wawancara. Adapun transkip 

wawancara sebagai berikut : 
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Peneliti : “kenapa untuk nomor 1 ini kamu pilih toyota avansa veloz ?” 

SAA2  : “ya dari tabel yang ini mbak” 

Peneliti : “kenapa dengan tabel yang ini ?” 

SAA2  : “kan ada persyaratannya yang sesuai dengan pertanyaan ini” 

Peneliti : “memang bagaimana persyaratannya ?” 

SAA2  : “ini mbak, Adit mau membeli mobil dengan jarak tempuk tidak  

lebih dari 50000 km, kemudian dibuat tahun 2015 atau setahun 

kemudian dan harganya juga tidak lebih dari 180 juta mbak” 

Peneliti : “lantas yang sesuai toyota avansa veloz” 

SAA2  : “iya mbak, ini kan tabelnya yang sesuai toyota avansa veloz”  

 

Berdasarkan wawancara dengan SAA2, ia yakin dengan jawaban toyota 

avansa veloz yang dikarenakan sesuai dengan persyaratan yang adit inginkan. 

Untuk menjawab hal tersebut SAA2 juga mengidentifikasi informasi berdasarkan 

tabel yang diberikan sehingga jawaban yang SAA2 berikan memiliki alasan yang 

jelas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

SAA2 mampu menyelesaikan soal nomor 1 yang mengukur kemampuan literasi 

matematika level 1. 

b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban SAA2 pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.44 Hasil Jawaban SAA2 pada soal nomor 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA2 memahami maksud dari soal dengan 

memberikan  jawaban sesuai dengan yang ditanyakan dengan soal, yang mana 
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menunjukkan bahwa SAA2 mampu untuk menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan keputusan langsung. SAA2 memberikan 

jawaban dengan memilih informasi terlebih dahulu sehingga SAA2 dapat 

menggunakan rumus dengan penyajian tunggal. Pada gambar 4.44 menunjukkan 

cara yang digunakan SAA2 untuk mencari penisilin yang aktif dengan 

mengkalikan 60%, dimana SAA2 dapat melakukan prosedur yang sesuai dengan 

permasalahan yang diketahui dan menunjukkan SAA2 dapat memberikan alasan 

yang tepat. Hal tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara. Adapun 

transkip wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “ini bagaimana cara kamu ?” 

SAA2  : “itu mbak dikalikan dengan 60%” 

Peneliti : “darimana kamu tahu ?” 

SAA2  : “kan disini ada kata-kata setelah penyuntikkan hanya 60%  

penisilin yang aktif mbak, jadi ya kita mencari dulu per jamnya 

berapa penisilin yang aktif” 

Peneliti : “jadi kamu kalikan dengan 60% dan hasilnya ini ?” 

SAA2  : “Iya mbak, jadi ini 180 mg untuk penisilin yang aktif pada jam  

09.00 kemudian 108 mg pada jam 10.00 dan 64,8 mg pada jam 

11.00” 

Peneliti : “iya baik. Lantas untuk hasil 38,88 mg ini ?” 

SAA2  : “iya mbak, tadi sepertinya aku kesemangatan mengerjakan jadi  

mencari itu sekalian, padahalkan perintahnya hanya sampai 

jam 11.00 jadi itu tidak aku masukkan ke dalam tabel dan lupa 

menghapusnya” 

Peneliti : “oh iya tidak apa-apa” 

 

Berdasarkan wawancara dengan SAA2, ia mampu untuk menjelaskan 

bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Pada waktu 

wawancara SAA2 juga memberikan alasan yang membuatnya yakin untuk 

menjawab hal tersebut, sehingga menunjukkan bahwa SAA2 mampu 

menyelesaikan soal nomor 2 yang mengukur kemampuan literasi matematika 

level 2. 
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c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban SAA2 pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.45 Hasil Jawaban SAA2 pada soal nomor 3 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA2 menggunakan kemampuan penalarannya 

dengan menunjukkan langsung bahwa rak yang dibutuhkan tukang kayu yaitu 5 

rak buku. Pada gambar 4.45 juga menunjukkan jika tukang kayu dapat membuat 5 

rak buku maka nanti akan dibutuhkan stok bahan yang sudah SAA2 sebutkan, 

dimana ia menuliskan 20 papan kayu panjang berasal dari 5 rak dikalikan dengan 

bahan yang diperlukan yaitu 4 sehingga ketemu 20 papan kayu panjang. Untuk 

bahan yang lainnya SAA2 juga langsung menuliskan stok bahan yang akan 

digunakan untuk membuat 5 rak lainnya, yang mana langsung membutuhkan 30 

papan kayu panjang, 10 penjebit besar,  60 penjepit kecil dan 70 skrup yang 

digunakan dan SAA2 tidak menghiraukan bagaimana sisa stok bahan jika diambil 

dengan yang dibutuhkan saja. Melihat dari jawaban yang SAA2 berikan 

menunjukkan bahwa ia memecahkan masalah dengan menerapkan strategi 

sederhana yang mana ia langsung menggunakan penalarannya sehingga SAA2 

dapat menafsirkan dan menggunakan representasi yang diketahuinya sehingga ia 

mengemukakan alasannya untuk menjawab 5 rak yang dibutuhkan. Untuk 

memperkuat hal tersebut dilakukan wawancara. Adapun transkip wawancara 

sebagai berikut : 
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Peneliti : “ini kenapa langsung dapat 5 rak ? caranya dari mana ?” 

SAA2  : “itu pertama saya bagi dulu mbak stok bahan sama bahan yang  

diperlukan” 

Peneliti : “kenapa caranya pembagian tidak dituliskan dan menggunakan  

cara tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ?” 

SAA2  : “iya mbak langsung aja tadi aku, langsung tak kira-kira gitu  

kemudian ketemu 5 rak yang dapat dibuat. Mau menuliskan tadi 

juga bingung mbak jadi langsung aja” 

Peneliti : “jadi kamu ini langsung kamu tuliskan gitu , lantas kenapa yang  

dituliskan disini 20 papan kayu panjang, 30 papan kayu pendek 

dan yang lainnya ini ?” 

SAA2  : “iya  mbak,  jadi  kan  tadi  itu  tak  perkirakan  sendiri kan, nah  

kemudian itu aku langsung aja mbak 5 rak dikalikan dengan 

bahan yang diperlukan seperti 5 dikali dengan 4 papan kayu 

panjang dan ketemu hasilnya 20 papan kayu panjang . Ini yang 

lainnya juga begitu” 

Peneliti : “lantas sisanya bagaimana ? misal ini papan kayu panjang kan  

stok bahannya 26 sedangkan jika membuat 5 rak berarti bahan 

yang diperlukan kan 20 papan kayu panjang dan sisanya masih 

ada 6 . Itu bisa membuat 1 rak lagi” 

SAA2  : “ehm iya mbak, sebentar coba tak cari” 

Peneliti : “apa yang kamu cari ?” 

SAA2  : “nah  ini lo  mbak,  iya bisa  kayu  sisanya  6  untuk  papan  kayu  

panjang, tapi kan kalau membuat sebuah rak kita juga harus 

memperhitungkan bahan yang lain mbak” 

Peneliti : “maksudnya bagaimana ?” 

SAA2  : “kan  ini  kayu  pendek  untuk  membuat 5 rak membutuhkan 30  

papan kayu pendek, sedangkan sisa stok bahan tinggal 3 buah 

kan mbak. Kan jika mau membuat 1 rak bahan yang papan kayu 

pendek harus ada 6 buah, jadi tidak bisa” 

Peneliti : “itu  kan  cuma  papan  kayu  pendek,  yang  lainnya  apa  juga  

kekurangan ?” 

SAA2  : “kan kalau satu jenis bahan aja kekurangan berarti yang lainnya  

juga terbuat mbak” 

Peneliti : “jadi seperti itu ya” 

 

Berdasarkan wawancara, SAA2 dapat memecahkan masalah dengan 

menggunakan penalarannya sehingga mampu menafsirkan darimana ia dapat 

menjawab 5 rak. SAA2 juga mampu untuk mengkomunikasikan walaupun pada 

awalnya ia juga kesulitan untuk menuliskan prosedur yang didapatkan untuk 

membuat 5 rak, akan tetapi SAA2 menuliskan stok bahan yang akan digunakan 
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untuk membuat 5 rak. SAA2 juga mengerjakan menggunakan rumus yang mana 

tidak dituliskan melainkan dari pemikirannya sendiri dengan menggunakan rumus 

pembagian kemudian yang dilakukan untuk menuliskan jawabannya pada gambar 

4.45 dengan mengkalikan sehingga SAA2 mampu menyelesaikan soal nomor 3 

yang mengukur kemampuan literasi matematika level 3. 

d) Soal nomor 4 

Hasil jawaban SAA2 pada soal nomor 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.46 Hasil Jawaban SAA2 pada soal nomor 4 

  

Berdasarkan hasil jawaban SAA2 dapat bekerja secara efektif dengan 

melibatkan kemampuan matematisasi untuk mengubah permsalahan dunia nyata 

ke model matematika. SAA2 memberikan asumsinya dengan memahami 

permasalahan yang diberikan kemudian SAA2 mencari luas lapangan yang 

digunakan untuk konser. SAA2 juga mampu untuk memilih dan menghubungkan 

representasi simbol dengan situasi nyata, dimana SAA2 menggunakan simbol 

untuk mencari luas lapangan yaitu p x l yang mana              hasilnya 5000 

m
2
. SAA2 juga dapat menggunakan ketrampilannya dengan mengemukakan 

alasannya bahwa banyak pengunjung yang hadir adalah 20000 dan memberikan 

penjelasannya mengapa SAA2 mengkalikan dengan 4, dikarenakan setiap 1 m
2
 

atau satu petak terdiri dari 4 orang. Hal tersebut juga diperkuat dengan melakukan 

wawancara sebagai berikut : 
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Peneliti : “untuk nomor 4 ini apa kamu memahami maksudnya ?” 

SAA2  : “paham mbak” 

Peneliti : “apa yang kamu pahami ?” 

SAA2  : “kita diminta mencari banyaknya pengunjung” 

Peneliti : “jika mencari banyaknya pengunjung kenapa mencari luasnya ?” 

SAA2  : “kan gini mbak, kita harus tahu luasnya lapangan yang akan  

digunakan kemudian ketemu 5000 itu” 

Peneliti : “jika sudah dikalikan kenapa kamu kalikan 4 juga ?” 

SAA2  : “ya karena 1 petaknya itu dapat digunakan 4 orang mbak rata- 

rata jadi dikalikan dengan 4 gitu” 

Peneliti : “kamu yakin seperti itu ?” 

SAA2  : “Iya mbak jika menurut logika saya” 

Peneliti : “kenapa tidak dikalikan dengan 10 orang atau berapa gitu” 

SAA2  : “iya mbak pertama saya juga bingung mau dikalikan berapa ya,  

tapi saya tadi bayangin jika sesukuran saya dan teman-teman, 

satu petak 4 orang lah” 

Peneliti : “oh iya baik” 

 

Berdasarkan wawancara, SAA2 dapat memahami situasi yang konkret 

dengan memberikan asumsinya serta mampu menjelaskan dan 

mengkomunikasikan jawabanya pada wawancara yang menggunakan penalaran 

dan penafsirannya. Hal tersebut membuat SAA2 mampu menyelesaikan soal 

nomor 4 yang mengukur kemampuan literasi matematika level 4. 

e) Soal nomor 5.a 

Hasil jawaban SAA2 pada soal nomor 5.a adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.47 Hasil Jawaban SAA2 pada soal nomor 5.a 
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Berdasarkan hasil jawaban SAA2 belum mampu untuk mengembangkan 

model untuk situasi kompleks sehingga ketika SAA2 mengerjakan soal nomor 5.a 

tidak mengidentifikasi masalah. Hasil jawaban yang diberikan SAA2 

mengasumsikan cara yang digunakan itu keluar dengan sendiri yang mana hanya 

melihat pada n saja. SAA2 melakukan kesalahan karena konsep matematika untuk 

menentukan n yang membuat banyaknya pohon apel sama dengan pohon pinus. 

SAA2 juga belum mampu untuk membandingkan dan mengevaluasi dengan tepat 

strategi yang digunakannya. Sehingga SAA2 belum menggunakan pemikiran 

yang luas untuk menghubungkan representasi simbol yang digunakan maupun 

dengan situasi nyata. Karena kesalahan yang dilakukan SAA2, maka dilakukan 

wawancara. Adapun transkipr wawancara sebagai berikut : 

Peneliti : “untuk nomor 5.a bagaimana caramu “ 

SAA2  : “aku tidak tahu mbak” 

Peneliti : “apakah kamu tidak paham dengan maksud soal ?” 

SAA2  : “bingung aja mbak , jadi saya mencari rumusnya dulu” 

Peneliti : “oh yang mencari n4 ini ?” 

SAA2  : “iya mbak” 

Peneliti : “kamu dapat ini dari mana ?” 

SAA2  : “hehe dari rumus mencari suku n itu mbak” 

Peneliti : “ maksudmu  mencari Un ?  memang  kalau  Un  itu menggunakan  

(n-1) ?” 

SAA2  : “iya mbak” 

Peneliti : “bukannya Un = a + (n-1)b” 

SAA2  : “oh iya ya mbak. Lupa hehe” 

Peneliti : “jika menggunakan Un kan polanya harus tahu dan bedanya  

harus sama kan ?” 

SAA2  : “iya mbak , tadi lupa jadi langsung menuliskan itu” 

Peneliti : “berarti kamu masih kesulitan pada permasalahan seperti ini ?” 

SAA2  : “iya mbak, lupa” 

Peneliti : “jadi gini, untuk mencari n kita harus tahu polanya. Kan ada  

pohon apel nah itu polanya dicari apa dulu, kemudian untuk 

pohon pinus juga dicari polanya apa dulu. Untuk mencari n 

yang sama harus mengetahui polanya dulu ya” 

SAA2  : “iya mbak” 
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Berdasarkan wawancara, SAA2 berusaha untuk memahami situasi yang 

diberikan, akan tetapi ia masih mengalami kesulitan untuk mengerjakan. Sehingga 

pola yang digunakannya salah untuk membandingkan dan mengevaluasi dengan 

tepat strategi yang digunakan untuk memecahkan permaslahan tersebut. 

Pemikiran yang digunakan SAA2 juga terbatas dengan mencari rumus Un yang 

mengakibatkan ia tidak dapat menghubungkan situasi nyata dengan representasi 

simbol. SAA2 juga belum mampu untuk melakukan refleksi dari pekerjaan yang 

diberikan sehingga ia kesulitan sendiri menafsirkan jawaban yang diberikan. Hal 

tersebut membuat SAA2 tidak mampu menyelesaikan soal nomor 5.a yang 

mengukur kemampuan literasi matematika level 5. 

f) Soal nomor 5.b 

Hasil jawaban SAA2 pada soal nomor 5.b adalah sebagai berikut : 

  
Gambar 4.48 Hasil Jawaban SAA2 pada soal nomor 5.b 

 

Berdasarkan hasil jawaban SAA2 belum mampu untuk menyelesaikan 

pemasalahan ini, karena jika ingin menyelesaikan ia harus melakukan 

pengonsepan terlebih dahulu. Akan tetapi SAA2 belum mampu melakukan 

pengonsepan dan menggunakan informasi berdasarkan permodelan dalam situasi 
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yang kompleks. SAA2 juga hanya menjawab bahwa pohon yang meningkat lebih 

cepat adalah pohon pinus, dimana hal tersebut ia tidak menghubungkan sumber 

informasi dengan penalarannya. Pengetahuan dan strategi SAA2 juga tidak 

diberikan sehingga ia tidak dapat memberikan alasan dengan baik akan tindakan 

yang diberikan untuk merumuskan jawaban tersebut maupun memberikan 

penafsiran dari jawaban tersebut. Untuk melihat bagaimana SAA2 

menggambarkan jawaban tersebut dilakukan wawancara. 

Peneliti : “untuk nomor 5.b , kenapa jawabanmu langsung pohon pinus?” 

SAA2  : “iya mbak, kan itu bisa dilihat dari gambar mbak, pohon pinus  

pada n=1 adalah 8 dan pohon pinus pada n=2 adalah 16, 

jadinya meningkat terus untuk pohon pinusnya” 

Peneliti : “Jadi kamu menyimpulkannya melihat dari gambar ini ?” 

SAA2  : “iya  mbak  jadi  semakin  n meningkat,  pohon  pinusnya  juga  

meningkat” 

Peneliti : “tapi kamu belum menemukan cara yang tepat untuk digunakan,  

kenapa menyimpulkan seperti itu ?” 

SAA2  : “hehe, ya gimana lagi mbak” 

Peneliti : “sebelumnya kamu harus tahu rumus atau pola yang digunakan,  

jadi nanti akan tahu mana yang meningkat” 

SAA2  : “oh iya mbak” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SAA2 benar-benar tidak 

memahami apa maksud dari permasalahan yang diberikan sehingga ia belum 

mampu untuk mengkonsepkan ataupun menggunakan informasi. SAA2 

menganggap bahwa pohon yang meningkat adalah pohon pinus. Pengetahuan dan 

penguasaan simbol SAA2 juga masih belum mampu untuk mengembangkan 

strategi pemecahan masalah yang dapat dikaitkan dengan situasi nyata sehingga 

SAA2 belum mampu untuk melakukan penafsrian. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa SAA2 tidak mampu menyelesaikan soal nomor 5.b yang mengukur 

kemampuan literasi matematika level 6. 
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Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara mengenai kemampuan literasi matematika, dapat disimpulkan bahwa 

SAA2 mampu untuk menyelesaikan soal PISA dengan baik dan berada pada level 

4 kemampuan literasi matematika. Kesimpulan untuk kemampuan literasi 

matematika SAA2 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.11 Kemampuan Literasi Matematika pada SAA2 

No Level Identifikasi Kesimpulan 

1 1 SAA2 mampu menjawab pertanyaan dengan konteks 

serta informasi yang relevan tersedia. 

SAA2 mampu maksimal untuk mengidentifikasi 

informasi dan melakukan cara-cara berdasarkan 

instruksi yang jelas. 

SAA2 mampu untuk menunjukkan suatu tindakan 

sesuai dengan stimul yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

literasi 

matematika 

SAA2 berada 

pada level 4 

2 2 SAA2 mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung. 

SAA2 mampu untuk memilih informasi yang relevan 

dari sumber yang tunggal, dan menggunakan cara 

penyajian tunggal. 

SAA2 mampu menngerjakan algortima dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau 

kesepaktan. 

SAA2 mampu memberi alasan secara tepat dari hasil 

penyelesaian. 

3 3 SAA2 mampu melaksanakan prosedur dengan jelas, 

termasuk prosedur yang memerlukan keputusan serta 

berurutan. 

SAA2  mampu memecahkan masalah, dan 

menerapkan strategi yang sederhana. 

SAA2 mampu menafsirkan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. 

SAA2 mampu mengkomunikasikan hasil intrepretasi 

dan alasan. 

4 4 SAA2 mampu bekerja secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret tetapi kompleks yang 

mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat 

asumsi. 

SAA2 mampu memilih dan menghubungkan 

representasi yang berbeda, termasuk simbol, 

menghubungkannya dengan situasi nyata. 

SAA2 mampu menggunakan ketrampilannya yang 
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terbatas dan mengemukakan alasan dengan beberapa 

pandangan di konteks yang jelas. 

SAA2 mampu memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada intrepretasi dan tindakan. 

5 5 SAA2 tidak mampu mengembangkan dan bekerja 

dengan model untuk situasi kompleks, 

mengidentifikasi masalah, dan menetapkan asumsi. 

SAA2 tidak mampu memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan 

masalah terkait dengan permasalahan kompleks yang 

berhubungan dengan model. 

SAA2 tidak mampu bekerja secara strategis dengan 

menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

serta secara tepat menghubungkan representasi simbol 

dan karakteristik formal dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi. 

SAA2 tidak mampu melakukan refleksi dari pekerjaan 

mereka dan tidak dapat merumuskan atau 

mengkomunikasikan penafsiran dan alasan. 

6 6 SAA2 tidak mampu melakukan pengonsepan, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan 

penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang 

kompleks, dan dapat menggunakan pengetahuan 

diatas rata-rata. 

SAA2 tidak mampu menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi ataupun 

menjalankan diantara keduanya dengan fleksibel. 

SAA2 tidak memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. 

SAA2 tidak mampu menerapkan pengetahuan, 

penguasaaan dan hubungan simbol pada operasi 

matematika. 

SAA2 tidak mampu merefleksikan tindakan dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan 

penemuan, penafsiran, pendapat, dan kesesuaian 

dengan situasi nyata 

 

2. Hasil Dokumentasi 

Pada penelitian ini dokumentasi yang berhasil dikumpulkan peneliti antara 

lain : profil SMA Negeri 1 Rejotangan yang menjadi lokasi penelitian (terlampir), 

data siswa kelas X-MIA-4 (terlampir), Hasil analisis gaya berpikir (terlampir), 

transkip hasil wawancara (terlampir), jawaban tes kemampuan literasi matematika 

siswa (terlampir), serta foto-foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian (terlampir). 
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E.  Temuan Penelitian 

Berdasarkan analisis diatas, temuan penelitian yang berkaitan dengan 

kemampuan literasi matematika ditinjau dari gaya berpikir adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi matematika untuk siswa dengan gaya berpikir 

sekuensial abstrak berada pada level 5 dan 6 sehingga berada pada skala 

atas. 

2. Kemampuan literasi matematika untuk siswa dengan gaya berpikir 

sekuensial konkret dan acak abstrak berapa pada level 3 dan 4 sehingga 

berada pada skala menengah. 

3. Kemampuan literasi matematika untuk siswa dengan gaya berpikir acak 

konkret berada pada level 2 sehingga berada pada skala bawah. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada pencapaian indikator siswa gaya 

berpikir sekuensial abstrak dengan siswa gaya berpikir acak konkret. 

 


