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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada abad ke-21 siswa dituntut untuk memiliki kompetensi, komunikasi 

verbal dan tulis, teamwork, kreativitas, keterampilan meneliti, dan problem solving 

untuk bersaing dan tumbuh dengan baik di masa depan. Selain itu, siswa juga 

dituntut untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi, menyusun dan mengungkapkan, serta menganalisa 

permasalahan tersebut (Daryanto, 2017). Matematika sebagai mata pelajaran wajib 

diharapkan tidak hanya membekali siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam 

berhitung serta menghafal rumus saja. Karena kemampuan tersebut tidaklah cukup 

untuk menghadapi masalah yang semakin kompleks dalam kehidupan sehari-hari.  

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) menetapkan lima 

kompetensi dalam pembelajaran matematika, yakni : pemecahan masalah 

matematis, komunikasi matematis, penalaran matematis, koneksi matematis, dan 

representasi matematis (NCTM, 2000). Sedangkan kemampuan yang mencakup 

kelima kompetensi tersebut adalah kemampuan literasi matematis. Literasi 

matematis merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, menghubungkan, dan 

menalar secara logis serta menggunakan metode matematis yang beragam (NCTM 

(1989); Stacey dan Turner, 2015).
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Literasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan memahami dan 

menggunakan matematika dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah, 

serta mampu menjelaskan kepada orang lain bagaimana menggunakan matematika. 

Prosesnya melibatkan kemampuan berpikir matematis yang diawali dengan 

kemampuan mengidentifikasi dan memahami masalah (Abidin,dkk, 2017).  

Kemampuan literasi matematis merupakan kemampuan penting yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Siswa akan mendayagunakan 

pengetahuan matematis yang telah dimiliki, serta memanfaatkan kemampuan 

berpikir dalam memahami, membuat keterkaitan antarinformasi, dan memilih cara 

yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun pada kenyataannya 

untuk perolehan skor matematika siswa-siswi Indonesia menurut data PISA hanya 

memperoleh skor sebesar 386 poin sedangkan rataan internasional adalah 490 poin 

(OECD, 2018). Berdasarkan hasil survey tersebut mengartikan bahwa kemampuan 

matematika siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasioanl. Selain 

itu, banyak siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita yang harus 

menggunakan model matematika sebelum sampai pada penyelesaian masalah yang 

diberikan (Kusumah, 2011). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa 

SMA Negeri 1 Sokaraja, siswa kesulitan jika diberi soal matematika berbentuk soal 

cerita yang berhubungan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari.  

Dalam menyelesaikan suatu masalah tidak semua siswa memiliki ide-ide 

yang sama, karena masing-masing siswa mempunyai cara tersendiri dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian kemampuan setiap individu 

untuk menerima dan mengelola informasi pasti berbeda. Perbedaan tersebut 
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dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah kecerdasan. Kecerdasan 

merupakan keahlian, bakat, atau kemampuan yang dipergunakan dalam situasi 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Gardner, 2013). Gardner juga 

mengidentifikasi kecerdasan atas 8 jenis kecerdasan setiap individu, salah satunya 

adalah kecerdasan linguistik. Dalam kehidupan sehari-hari kecerdasan linguistik 

merupakan salah satu kecerdasan yang penting, karena kecerdasan linguistik 

berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan serta 

kemampuan menggunakan pikiran, keinginan, dan pendapat seseorang. Menurut 

Armstrong (2009), kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk 

menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis.  

SMA Negeri 1 Sokaraja merupakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri 

yang melaksanakan Program SMA Berwawasan Keunggulan Lokal yaitu batik 

sejak tahun pelajaran 2008/2009. Program tersebut menjadikan SMA Negeri 1 

Sokaraja menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Banyumas. Selain 

menjadi sekolah yang terkenal dengan batiknya, siswa SMA Negeri 1 Sokaraja juga 

memiliki prestasi yang tak kalah unggul di bidang bahasa, salah satunya yaitu 

menjadi juara 1 lomba baca puisi ditingkat BP2MK wilayah v banyumas, tingkat 

kodim, tingkat korem 071 wijayakusuma, dan FLS2N sejak tahun 2015 sampai 

tahun 2018. Selain itu, di SMA Negeri 1 Sokaraja juga terdapat ekstrakulikuler 

yang dapat menunjang kecerdasan linguistik, yaitu : karya ilmiah remaja, english 

conversation, dan majalah dinding. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan bagaimana kemampuan literasi matematis siswa SMA Negeri 1 

Sokaraja ditinjau dari kecerdasan linguistiknya. 

 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kemampuan literasi matematis siswa 

SMA Negeri 1 Sokaraja ditinjau dari kecerdasan linguistik. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

kemampuan literasi matematis siswa SMA Negeri 1 Sokaraja ditinjau dari 

kecerdasan linguistik. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara 

lain : 

1. Bagi Guru 

Memudahkan guru dalam mengajar dan membimbing peserta didiknya, karena 

guru mengetahui bagaimana kemampuan literasi matematis para peserta didik.  

2. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan pembelajaran 

matematika. Selain itu, dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu 
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pendidikan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan memajukan program 

institusi pendidikan. 

3. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana gambaran 

kemampuan literasi matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika. 
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