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BAB II 

KAJIAN TEORITIK  

 

A. Deskripsi Konseptual 

1.  Literasi 

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan 

menulis. Sejalan dengan perubahan waktu, pengertian  literasi bergeser dari 

pengertian yang sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis menuju 

pengertian yang lebih luas menjadi kemampuan mengkritisi, menganalisis, dan 

mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dalam berbagai ragam disiplin 

ilmu (Abidin,dkk, 2017).  

Literasi saat ini tak lagi bermakna sebagai pemberantasan buta aksara, 

namun sebuah praktik sosial yang melibatkan kegiatan berbicara, menulis, 

membaca, menyimak dalam proses memproduksi ide, dan mengkonstruksi 

makna yang terjadi dalam konteks budaya yang spesifik (Heath ; Gee,1989). 

Sementara, Strickland (Slegers, 1996) berpendapat bahwa literasi tidak lagi 

dianggap hanya sebagai keterampilan kognitif tetapi sebagai suatu aktivitas 

kompleks sosial, linguistik, dan aspek psikologi.  

2. Kemampuan Literasi Matematis  

Kemampuan literasi matematis merupakan kemampuan untuk 

merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks. Hal ini meliputi penalaran matematika dan penggunaan konsep, 
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prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan 

memprediksi fenomena. Hal ini menuntut individu untuk mnegenali peran 

matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik serta 

pengambilan keputusan yang yang dibutuhkan masyarakat (OECD, 2014). 

Dari pernyataan OECD tersebut mengisyaratkan bahwa matematika tidak 

hanya menggunakan kemampuan berhitung saja tetapi juga menggunakan 

penalaran, konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam pemecahan 

masalah kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi matematis menuntut 

seseorang untuk mengkomunikasikan dan menjelasakan fenomena dalam 

kehidupan untuk membuat suatu keputusan.  

Sebelum dikenalkan melalui PISA, istilah literasi matematis telah 

dicetuskan oleh NCTM (1989) sebagai salah satu visi pendidikan matematika 

yaitu menjadi literate matematika. Dalam visi ini literasi matematis dimaknai 

sebagai kemampuan individu untuk  mengeksplorasi, menghubungkan dan 

menalar secara logis serta mengunakan metode matematis yang beragam. 

Komponen utama ini digunakan untuk memudahkan pemecahan masalah 

sehari-hari yang sekaligus dapat mengembangkan kemampuan matematikanya 

(NCTM (1989); Stacey & Turner, 2015).  

Literasi matematis merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan 

menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari (Ojose, 2011). 

Dalam pengertian menurut Ojose ini, siswa yang memiliki kemampuan literasi 

matematis yang baik akan mampu mendayagunakan pengetahuan matematis 

serta memiliki kemampuan menggunakan konsep-konsep matematika yang 
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relevan dengan fenomena atau masalah yang sedang dihadapinya kemudian 

siswa akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Stacey dan Turner (2015) 

berpendapat bahwa literasi matematis merupakan kekuatan untuk 

menggunakan pemikiran matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari 

agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. 

Literasi matematis mengandung kemampuan menyusun serangkaian 

pertanyaan (problem posing), merumusukan, memecahkan, dan menafsirkan 

permasalahan yang didasarkan pada konteks kehidupan nyata (Kusumah, 

2011). Literasi matematis tidak sebatas mencakup pada kemampuan untuk 

menerapkan aspek berhitung saja tetapi melibatkan pengetahuan matematika 

dalam arti luas. Literasi matematis merupakan keaksaraan menyeluruh yang 

meliputi berhitung, kesadaran terhadap literasi kuantitatif, dan literasi spasial. 

Literasi matematis juga memfokuskan dan menekankan pada penalaran, 

berpikir dan menafsirkan maupun menggunakan kompetensi matematika 

dalam kehidupan nyata ( De Lange, 2003).  

Secara umum pendapat di atas menekankan pada hal yang sama yaitu 

kemampuan literasi matematis berfokus pada kemampuan siswa dalam 

menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan ide secara efektif, 

merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan masalah-masalah matematika 

dalam berbagai bentuk dan situasi yang berkaitan dengan dunia nyata. 
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3. Konsep Literasi Matematis  

PISA (OECD, 2014) menyusun gambaran konsep literasi matematis 

yang termuat pada Gambar 2.1 berikut : 

 
Gambar 2.1 Model Literasi Matematis 

Pada Gambar 2.1 dapat diartikan sebagai berikut: kotak terbesar 

menunjukkan bahwa literasi matematika dinilai dalam konteks tantangan atau 

masalah yang timbul di dunia nyata. Pada kotak terbesar ini menunjukkan 

bahwa komponen konten yang diidentifikasi dari literasi matematis yaitu: 

quantity (kuantitas/jumlah), uncertainty and data (ketidakpastian dan data), 

change and relationships (perubahan dan hubungan), dan space and shape 

(ruang dan bentuk). Komponen konten ini juga terkait dengan materi-materi 

matematika yang telah dipelajari di sekolah, yaitu bilangan dan operasinya, 

aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang. Selain itu, pada 

kotak terbesar ini juga menunjukkan komponen konteks yang diidentifikasi 

dari literasi matematis yaitu: permasalahan dalam konteks pribadi, 
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permasalahan dalam  konteks sosial, permasalahan dalam konteks pekerjaan, 

dan permasalahan dalam konteks ilmu pengetahuan. 

Kotak sedang menunjukkan sifat dan pemikiran matematika serta 

tindakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Pada kotak 

sedang ini menunjukkan kemampuan dasar matematika yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah terkait dengan literasi matematis. Adapun kompetensi 

dasar matematika yang dibutuhkan untuk literasi matematika menurut PISA, 

yaitu : (1) Komunikasi (communication), (2) Matematisasi (mathematizing), 

(3) Representasi (representation), (4) Penalaran dan Pemberian Alasan 

(reasoning and argument), (5) Strategi untuk memecahkan masalah (devising 

strategies for solving problems), (6) Penggunaan operasi dan bahasa simbol, 

bahasa formal, dan bahasa teknis (using symbolic, formal, and technical 

language and operations), (7) Penggunaan alat matematika (using 

mathematical tools). 

Selanjutnya, untuk kotak terkecil pada Gambar 2.1 menunjukkan siklus 

permodelan matematika untuk memecahkan masalah. Diawali dengan adanya 

permasalahan dalam konteks, kemudian dari permasalahan tersebut 

diidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan situasi masalah 

kontekstual, dan merumuskan situasi matematisnya. Terjadi perubahan dari 

permasalahan dalam konteks menjadi permasalahan matematis. Dalam hal ini, 

digunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat-alat matematika untuk 

memperoleh hasil matematis. Pada tahap ini, melibatkan penalaran matematis, 

proses memanipulasi, mengubah, dan melakukan perhitungan. Selanjutnya, 
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hasil matematis tersebut diinterpretasikan berupa hasil dalam konteks, 

melibatkan kemampuan menginterpretasi, menerapkan, dan mengevaluasi 

hasilnya. Adapun komponen proses dalam permodelan matematika tersebut, 

yaitu : proses merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan (OECD, 2014). 

Dalam fitur utama kerangka matematika milik PISA tersebut 

mengartikan bahwa dalam literasi matematis untuk menyelesaian suatu 

permasalahan digunakan suatu proses, yaitu merumuskan, menggunakan, dan 

menafsirkan matematika. Sementara kompetensi dasar matematika digunakan 

dalam proses tersebut. Konten dari literasi matematis yang digambarkan oleh 

PISA tersebut merujuk pada materi pembelajaran yang diajarkan disekolah, 

sementara konteksnya merujuk pada kehidupan sehari-hari yaitu konteks 

pribadi, ilmu pengetahuan, sosial, dan dunia pekerjaan.  

4. Indikator Kemampuan Literasi Matematis  

Indikator kemampuan literasi matematis pada penelitian ini yaitu : 

1) Merumuskan  

a)  Siswa mampu menerjemahkan permasalahan nyata untuk membuat model   

      matematika. 

b) Siswa mampu menyajikan informasi atau model dari permasalahan nyata   

     kedalam representasi matematika. 

2) Menggunakan konsep matematika, fakta, prosedur , dan penalaran 

a) Siswa mampu menggunakan strategi dalam menerapkan pengetahuan  

     matematis untuk menyelesaikan masalah. 
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b) Siswa menggunakan bahasa matematika, berupa simbol aritmatika dan  

     menggunakan aturan operasi formal, berupa perhitungan aritmatika. 

3) Menafsirkan 

a) Siswa mampu menganalisis pernyataan-pernyataan dan memberikan alasan  

     yang logis. 

b) Siswa dapat menghasilkan dan menyajikan argumen yang meyakinkan. 

5. Kecerdasan  

Manusia adalah makhluk yang paling cerdas, dan Allah melengkapi 

manusia dengan komponen kecerdasan yang paling kompleks. Sejumlah 

temuan para ahli mengarah pada fakta bahwa manusia adalah makhluk yang 

diciptakan paling unggul, dan akan menjadi lebih unggul apabila bisa 

menggunakan kelebihan yang dimilikinya. Kemampuan menggunakan 

keunggulan ini merupakan faktor yang dapat membedakan antara orang yang 

jenius dan orang yang tidak jenius di bidangnya (Hewitt; Masykur dan Fathani, 

2008). 

Kecerdasan adalah kemampuan komputasi, kemampuan untuk 

memproses jenis informasi tertentu yang berasal dari faktor biologis dan 

psikologis manusia. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai rangkaian 

keahlian, bakat, atau kemampuan mental (Gardner, 2013). Kecerdasan 

merupakan kemampuan untuk menagkap situasi baru serta kemampuan untuk 

belajar dari pengalaman masa lalu seseorang (Armstrong, 2002). 
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6. Kecerdasan Linguistik 

Kecerdasan linguistik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan 

kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan (Armstrong, 2009). 

Sejalan dengan pendapat Armstrong, Masykur dan Fathani (2008) berpendapat 

bahwa kecerdasan linguistik memuat kemampuan seseorang untuk 

menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam 

berbagai bentuk yang berbeda dalam mengekspresikan gagasan-gagasannya. 

Secara umum pendapat di atas menekankan pada hal yang sama yaitu 

kemampuan untuk menggunakan kata-kata atau bahasa secara efektif baik 

secara lisan maupun tulisan agar terjalin komunikasi yang baik antara individu 

yang satu dengan yang lainnya. 

Siswa yang memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi umumnya 

menyukai kegiatan yang berikaitan dengan penggunaan bahasa seperti 

membaca, menulis karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan 

sebagainya. Siswa seperti ini cenderung memiliki daya ingat yang kuat, 

misalnya dalam menghafal nama-nama orang, istilah-istilah baru maupun hal-

hal yang bersifat detail. Siswa yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi 

cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi 

(Masykur dan Fathani, 2008). 

Karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan linguistik yaitu pandai 

membaca dan menulis, mampu mengeja dengan mudah, dapat menikmati 

permainan kata-kata, memahami permainan kata-kata, menyukai lelucon, 

menyukai teka-teki, mampu mengembangkan keterampilan mendengar, mudah 

Deskripsi Kemampuan Literasi..., Arum Setya Utami, FKIP UMP, 2018



14 
 

menggabungkan deskriptif bahasa, mudah mengingat informasi lisan maupun 

tertulis, baik dalam mendongeng, menggunakan kalimat yang kompleks dan 

terstruktur, menghargai seluk beluk tata bahasa dan maknanya, menyukai puisi, 

menyukai debat masalah atau memberikan pidato persuasif, mampu 

menjelasakan dengan baik (Hoerr,dkk;2010). 

Menurut Armstrong (2002) Kecerdasan linguistik terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu : 

1. Fonologi 

Seseorang yang sangat berbakat bahasa mempunyai kepekaan yang tajam 

terhadap bunyi atau fonologi bahasa. Jadi, fonologi merupakan suatu kepekaan 

seseorang terhadap bunyi bahasa. Seseorang yang peka terhadap bunyi bahasa 

sering menggunakan permainan kata-kata, rima, aliterasi, onomatope, dan 

tiruan bunyi-bunyian seperti bel (tintinnabulation). 

2. Sintaksis  

Seseorang yang sangat berbakat bahasa biasanya mahir pula 

memanipulasi sintaksis  (struktur atau susunan kalimat) bahasa.  

3. Semantik  

Sesorang yang sangat berbakat bahasa memperlihatkan pula terhadap 

bahasa melalui semantik (pemahaman mendalam tentang makna) bahasa. 

4. Pragmatika  

Pragmatika merupakan kemampuan menggunakan bahasa untuk 

mencapai sasaran praktis. Penggunaan bahasa ini antara lain: (1) Retorika: 

Penggunaan bahasa untuk mempengaruhi orang lain melakukan tindakan 
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tertentu, (2) Mnemonik: Penggunaan bahasa untuk mengingat informasi, (3) 

Eksplanasi: Penggunaan bahasa untuk memberikan informasi, (4) Metabahasa: 

Penggunaan bahasa untuk membahas bahasa itu sendiri (Armstrong, 2009). 

Sedangkan sasaran praktis yang di maksudkan yaitu kemampuan bahasa untuk 

menarik pengikut baru atau mempengaruhi orang lain, untuk menghibur orang 

lain, untuk mengajar, untuk membangkitkan inspirasi atau memotivasi orang 

lain, dan untuk meyakinkan orang lain. 

Dalam pembuatan angket kecerdasan linguistik pada penelitian ini 

berpedoman pada 2 komponen kecerdasan linguistik, sebagai berikut : 

1. Semantik  

a) Siswa mampu memahami makna kalimat pada permasalahan matematika 

dalam bentuk soal cerita. 

2. Pragmatika  

a) Siswa mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan  

     tertentu. 

b) Siswa mampu mengingat informasi dengan baik. 

c) Siswa mampu memberikan informasi dengan baik. 

7. Materi Barisan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi barisan yang 

diajarkan di kelas XI pada semester genap. Dengan kompetensi dasar dan 

indikatornya adalah sebagai berikut : 

1) Kompetensi Dasar (KD) 

3.6 Menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan   
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      Aritmatika dan Geometri. 

4.6 Menggunakan pola barisan Aritmetika dan Geometri untuk menyajikan 

dan menyelesaikan masalah kontekstual (termasuk pertumbuhan, 

peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas). 

2) Indikator 

3.6.1 Menemukan pola barisan aritmatika dan geomteri melalui  

          permecahan masalah kontekstual. 

3.6.2 Menemukan konsep barisan aritmatika dan geometri melalui  

          pemecahan masalah kontekstual. 

4.6.1 Menentukan  pola barisan aritmatika dan geometri untuk  

         menyelesaikan masalah kontekstual. 

4.6.2 Menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk  

         menyelesaikan masalah kontekstual. 

3) Materi  

Definisi Barisan Aritmetika : 

Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang 

berurutan adalah sama. Beda, dinotasikan “b” memenuhi pola berikut. 

𝑏 = 𝑢2 − 𝑢1 = 𝑢3 − 𝑢2 = 𝑢4 − 𝑢3 = ⋯ = 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1 

𝑛: bilangan asli sebagai nomor suku, 𝑢𝑛 adalah suku ke- 𝑛. 

Sifat Barisan Aritmetika : 

Jika 1 2 3 4 5, , , , ,..., nu u u u u u  merupakan suku-suku barisan aritmetika.  

Suku ke- 𝑛 barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. 

   ( 1)nu a n b    

Deskripsi Kemampuan Literasi..., Arum Setya Utami, FKIP UMP, 2018



17 
 

1a u  suku pertama barisan aritmetika, b = beda barisan aritmetika. 

Definisi Barisan Geometri : 

Barisan geomteri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding (rasio) 

antara dua suku yang berurutan selalu tetap. 

Rasio, dinotasikan r merupakan nilai perbandingan dua suku berdekatan.  

Nilai r dinyatakan: 32 4

1 2 3 1

... n

n

u uu u
r

u u u u 

      

Sifat Barisan Geometri : 

Jika 1 2 3 4 5, , , , ,..., nu u u u u u merupakan susunan suku-suku barisan geometri, 

dengan 1u a dan r : rasio, maka suku ke- n dinyatakan 

1. ,r

nu a r n  adalah bilangan asli 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa  (2017)  menyimpulkan bahwa 

siswa dengan kecerdasan linguistik mampu mengidentifikasi variabel dan 

aspek matematika, menuliskan masalah sesuai dengan situasi yang diketahui 

pada soal, menentukan ide awal, mengetahui struktur matematika (sifat yang 

beraturan, hubungan, dan pola) namun tidak menuliskannya pada lembar 

jawaban tes kemampuan literasi matematika. Siswa mampu menerapkan 

strategi untuk menemukan solusi serta menerapkan definisi matematika, 

kaidah dan algoritma selama proses menemukan solusi, namun kurang 

maksimal dalam memanipulasi bilangan dan data. Siswa dapat menafsirkan 

kembali masalah ke konteks dunia nyata, namun hanya dapat memberikan 
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alasan hasil penyelesaian yang masuk akal pada 2 soal dari total 6 soal. 

Sementara, siswa dengan kecerdasan logis-matematis mampu mengidentifikasi 

variabel dan aspek matematika, menggunakan bahasa yang kurang komunikatif 

dan informatif ketika menuliskan masalah sesuai dengan situasi yang diketahui 

pada soal, mampu menentukan ide awal dan mengidentifikasi kendala dan 

asumsi, mengetahui struktur matematika (sifat yang beraturan, hubungan, dan 

pola) namun tidak menuliskannya pada lembar jawaban tes kemampuan literasi 

matematika. Siswa mampu menerapkan stategi untuk menemukan solusi serta 

menerapkan definisi matematika, kaidah dan algoritma selama proses 

menemukan solusi, namun kurang maksimal dalam memanipulasi bilangan 

dan data. Siswa dapat menafsirkan kembali masalah ke konteks dunia nyata, 

siswa dapat memberikan alasan hasil penyelesaian yang masuk akal pada 3 soal 

dari total 6 soal. 

Menurut Fitriyani dan Mastur (2017) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah dan sedang belum 

menguasai ketujuh komponen literasi matematika sedangkan siswa yang 

memiliki kecerdasan emosional tinggi sudah menguasai tujuh komponen 

literasi matematika dan siswa yang memiliki keterampilan Hands on Activity 

rendah dan sedang belum menguasai ketujuh komponen literasi matematika 

sedangkan siswa yang memiliki keterampilan Hands on Activity tinggi sudah 

menguasai tujuh komponen literasi matematika. 

Sementara itu, Ovan dan Nugoroho (2017) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa kemampuan literasi siswa dengan metakognisi rendah 
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kurang baik,  siswa dengan metakognisi sedang cukup baik, dan siswa dengan 

metakognisi tinggi sangat baik. 

Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

membahas tentang kemampuan literasi matematis sebagai subjek penelitian 

utamanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya terletak pada tinjauannya, objek penelitian, materi, indikator 

kemampuan literasi matematis dan tempat penelitian.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Pemberian 

angket 

kecerdasan 

linguistik 

Tes Literasi 

Matematika  

Indikator : 

1. Merumuskan 

2. Menggunakan  

3. Menafsirkan  

Hasil dari Program For International Student Assessment (PISA) 

pada tahun 2018 untuk literasi matematis siswa-siswi Indonesia 

mendapatkan skor dibawah rata-rata OECD. Selain itu, menurut 

Kusumah (2011) banyak siswa kesulitan menyelesaikan soal 

matematika dalam bentuk soal cerita. 

Wawancara  

Mendeskripsikan Kemampuan Literasi Matematis 

Siswa kesulitan menyelesaikan soal 

matematika berbentuk soal cerita 

yang berhubungan dengan dengan 

permasalahan dalam kehidupan 

nyata. 

Tinggi 

Sedang

 

 Tinggi 

Rendah  
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