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ABSTRAK 

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu salah satu ciri dari matematika 

yaitu objeknya bersifat abstrak. Habits of mind merupakan sebagai sekelompok sikap, nilai dan keterampilan yang dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada diri dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak cepat 

diketahui solusinya. Kemampuan literasi merupakan kemampuan individu siswa untuk merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan matematika pada berbagai konteks di dunia nyata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui habits of mind 

dalam kemampuan literasi matematis siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau sering 

disebut juga sebagai kajian literature (literature review). Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data 

dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Menurut ka jian 

beberapa artikel dapat disimpulkan bahwa habits of mind sangat berpengaruh dalam kemampuan literasi matematis. 

 

Kata Kunci:  Habits of Mind, Kemampuan Literasi, Matematika  

 

PENDAHULUAN 

UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 tentang pengertian pendidikan, pendidikan adalah 

usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewakili kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan Negara.  

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu 

salah satu ciri dari matematika yaitu objeknya bersifat abstrak. Sedangkan menurut Zakiah (2017) bahwa 

Matematika sebagai salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan 

kemampuan peserta didik termasuk kemampuan berpikirnya. Matematika sering dianggap sulit oleh siswa 

Karena tingkat kebiasaan berpikirnya rendah. Salah satu kebiasaan positif yang dimiliki oleh siswa adalah 

kebiasaan untuk berpikir cerdas. Kebiasaan cerdas atau sering disebut dengan istilah habits of mind ternyata 

membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

Qadarsih (2017) Habits of mind merupakan puncak kecerdasan individu , selain itu juga kebiasaan berpikir  

merupakan indikator dari kemampuan akademik yang berkaitan dengan kesuksesan. Tahap awal dari indikator 

kemampuan akademik adalah dikuasai konsep pelajaran oleh peserta didik. Sehingga kebiasaan pikiran memiliki 

pengaruh langsung terhadap penguasaan konsep matematika. Untuk meningkatkan kebiasaan berpikir siswa perlu 

mengembangkan lima kompetensi dalam pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh NCTM melalui 

kemampuan literasi.  

Zyngier (dalam Fatwa & Septian, 2019) Literasi matematis didefinisikan sebagai kemampuan seseorang 

individu merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk 
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kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, sebagai alat 

untuk mendeskripsikan, menerangkan dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian .  

Rosalina et al. (2019) Literasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk menalar, merepresentasi, 

mengomunikasi, dan memecahkan masalah matematika yang dapat digunakan secara efektif untuk kehidupannya. 

Artinya, seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi matematis jika orang tersebut dapat 

mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan matematisnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Rosalina et al.,(dalam Mahdiansya & Rahmawati, 2014 )Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi literasi 

matematis siswa yaitu faktor internal dan eskternal. Faktor internal dapat dipilah menjadi aspek kognitif seperti 

kemampuan intelektual, kemampuan numerik, dan kemampuan verbal; dan aspek non kognitif seperti minat, 

motivasi dan keyakinan diri, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan media massa serta lingkungan sosial.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui habits of mind dalam kemampuan literasi matematis siswa dengan mengkaji hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut juga 

sebagai kajian literature (literature review). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang 

digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, 

catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan 

jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Yaniawati, 2020). Adapun pengumpulan 

data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, 

tesis dan artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Habits of Mind (Kebiasaan Berpikir)  

Aringga et al., (2020) Kebiasaan berpikir merupakan kemampuan berprilaku cerdas yang 

dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan masalah kompleks yang akan menghasilkan paham 

pemikiran yang baru.  

Menurut syah (dalam Aringga et al., 2020) Habits of mind merupakan pengalaman siswa dalam 

proses belajar, kebiasaan kebiasaannya akan tampak berubah, kebiasaan belajar timbul karena 

proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang berulangulang. 

Oleh karena itu siswa yang belajar di sekolah akan memiliki kebiasan tertentu sebagai hasil dari 

proses pembelajarannya disekolah. 

Habits of Mind memfokuskan perhatian pada proses yang melibatkan strategi berpikir siswa 

sehingga terjadi belajar yang efektif (Moma & Dahiana, 2018). 

Costa & Callick (2012) mengemukakan bahwa kebiasaan berpikir cerdas merupakan tujuan 

akademik, tetapi juga dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari. 

Costa dan Kellick (2000) menyajikan enam belas karakteristik kebiasaan berpikir (habits of mind) (a) 
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ketekunan; (b) menyelesaikan masalah dengan hati-hati; (c) berempati kepada sesama; (d) berpikir 

fleksibel; (e) metakognisi; (f) ketelitian; (g) bertanya dan merespon dengan aktif; (h) menerapkan 

pengetahuan masa lalu ke situasi baru; (i) berpikir dan berkomunikasi dengan tepat dan jelas; (j) 

memanfaatkan indra; (k) berkarya, berimajinasi, dan berinovasi, (l) bersemangat dalam merespon, 

(m) berani menghadapi resiko, (n) humoris, (o) merasa saling bergantung dan membutuhkan; (p) 

belajar berkelanjutan . Jika dikaji lebih khusus dalam konteks matematika, terdapat lima kebiasaan 

berpikir dalam memecahkan permasalahan matematis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Millman dan Jacobbe (2008) kelima kebiasaan berpikir matematis tersebut, yaitu: (1) menyelidiki 

gagasan-gagasan matematis; (2) merefleksi ketepatan prosedur dan penyelesaian permasalahan 

matematis; (3) mengidentifikasi ketepatan prosedur dalam memecahkan masalah matematis; (4) 

menggeneralisasi aktivitas matematika yang sudah dilaksanakan; (5) mengembangkan contoh dan 

pertanyaan. 

2. Kemampuan Literasi Matematis  

Literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran 

secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika, untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian (Utami et al., 2020). 

Kern (dalam Wardono, 2018) mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai 

berikut: “Literasi adalah penggunaan praktik yang secara sosial, historis, dan budaya untuk 

menciptakan dan menafsirkan makna melalui teks. Ini memerlukan setidaknya kesadaran diam-diam 

tentang hubungan antara konvensi tekstual dan konteks penggunaannya dan, idealnya, kemampuan 

untuk merefleksikan secara kritis hubungan tersebut. Karena peka terhadap tujuan, literasi bersifat 

dinamis, tidak statis dan bervariasi di seluruh dan di dalam komunitas dan budaya wacana. Ini 

mengacu pada berbagai kemampuan kognitif, pada pengetahuan tentang bahasa tertulis dan lisan, 

pada pengetahuan tentang genre, dan pada pengetahuan budaya”. 

Pengertian lain literasi matematika, sebagaimana dikutip dalam laporan PISA 2012, adalah 

kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks. Kemampuan ini mencakup penalaran matematis dan kemampuan menggunakan 

konsep-konsep matematika, prosedur, fakta dan fungsi matematika untuk menggambarkan, 

menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (OECD, 2013) 

Kemampuan literasi matematika adalah kemampuan dalam pemahaman konsep (conceptual 

understanding), pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and 

proof), komunikasi (communication), koneksi (connection), representasi (representation) 

pengetahuan matematika (Makhmudah, 2018).  

Definisi formal literasi matematika menurut PISA 2015 yaitu:  

“Mathematical literacy is defined as students’ capacity to formulate, employ and interpret 

mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using 

mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict 

phenomena. It assists individuals in recognising the role that mathematics plays in the 
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world and to make the well-founded judgements and decisions needed by constructive, 

engaged and reflective citizens”(OECD, 2016) 

Berdasarkan definisi tersebut, literasi matematika adalah kemampuan siswa untuk 

merumuskan, menggunakan dan menginterpretasi matematika dalam berbagai konteks. Hal ini 

mencakup penalaran matematika dan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematis 

untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena. Hal ini membantu seseorang 

dalam mengenal peran matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian dan keputusan secara 

rasional dan logis yang dibutuhkan oleh warga negara yang konstruktif, terlibat aktif dan reflektif. 

Menurut PISA literasi matematika terdiri dari 6 level, dari setiap level kemampuan literasi 

berbeda-beda  yang harus dimiliki oleh siswa. Indikator kemampuan literasi matematis disajikan 

dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Literasi 

Level Indikator  

Level 1  

 

Menjawab pertanyaan dengan konteks yang diketahui dan semua informasi 

yang relevan dari pertanyaan yang jelas. Mengumpulkan informasi dan 

melakukan cara-cara penyelesaian sesuai dengan perintah yang jelas. 

Level 2  Menginterpretasikan, mengenali situasi, dan menggunakan rumus dalam 

menyelesaikan masalah. 

Level 3 Melaksanakan prosedur dengan baik dan memilih serta menerapkan strategi 

pemecahan masalah yang sederhana. Menginterpretasikan serta 

merepresentasikan situasi. 

Level 4 Bekerja secara efektif dengan model dalam situasi konkret tetapi kompleks 

dan merepresentasikan informasi yang berbeda serta menghubungkannya 

dengan situasi nyata. 

Level 5 Bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks dan memilih serta 

menerapkan strategi dalam memecahkan masalah yang rumit. 

Level 6  Membuat generalisasi dan menggunakan penalaran matematik dalam 

menyelesaiakan masalah serta mengkomunikasikannya, 

Sumber : (Purwasih et al., 2018) 

 

PISA juga mengungkapkan terdapat 3 aspek penting mengenai literasi matematika yaitu: 1) 

Merumuskan situasi secara matematika, 2) Menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran 

matematika, 3) Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil matematika. 

Adapun menurut Utami et al., (2020) indikator  kemampuan lietarasI matematika yaitu: 1) 

Merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah, 2) Menggunakan matematika dalam 

pemecahan masalah, 3) Menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah, 4) Mengevaluasi solusi 

dalam pemecahan masalah. 
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3. Aspek Kognitif   

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi 

dengan penuturan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam 

mengenal dan mengetahui tentang dunia. Istilah kognitif menurut Chaplin adalah salah satu wilayah 

atau domain/ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan 

pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan 

keyakinan. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berfikir logis dari masa bayi hingga 

dewasa, menurut Piaget (dalam Ibda, 2015) perkembangan yang berlangsung melalui empat tahap, 

yaitu: 

a. Tahap sensori-motor  (0-1,5 tahun)  

Pada tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia dua tahun, bayi belajar tentang diri mereka 

sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang. Selain itu, pada 

tahap ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat 

drianya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif 

selanjutnya, aktivitas sensorimotor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. 

 

b. Tahap pra-operasional (1,5-6 tahun) 

Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam berbagai hal diluar dirinya. 

Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan simbol.  

c. Tahap operasional konkrit (6-12 tahun) 

Pada tahap ini, anak sudah bisa menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya 

untuk objek fisik yang ada saat ini. Pada tahap ini, anak telah hilang kecenderungan 

terhadap animism dan articialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam 

tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, 

anak-anak pada tahap operasional kongkrit masih mengalami kesulitan besar dalam 

menyelesaikan tugas-tugas logika. 

d. Tahap operasional formal  

Pada umur 12 tahun keatas, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat 

menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. 

Peningkatan anak pada tahap ini yaitu anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda 

atau peristiwa konkrit, ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak sudah 

mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen dan karena 

itu disebut operasional formal. 

Secara psikologis, menurut Piaget masa remaja merupakan masa dimana individu bersinergi 

dengan masyarakat dewasa, dimana anak tidak lagi merasa di bawah level orang dewasa tetapi 

dalam tingkatan yang sama, setidaknya dalam masalah hak. Peserta didik SMP memasuki tahap 

operasional formal. Meskipun berdasarkan tahapan Piaget, berdasarkan usia, pada usia SMP 
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seharusnya siswa sudah memasuki tahap operasi formal dimana siswa tersebut harus mulai bisa 

berpikir secara abstrak dengan menggunakan kebiasaan berpikirnya(habits of mind). 

 

4. Peranan Habits of Mind untuk Mendukung Berkembangnya Kemampuan Literasi Matematis  

Peran Habits of mind terhadap kemampuan literasi matematis sudah pernah diteliti oleh 

beberapa peneliti, diantaranya:  

No Judul Hasil Sumber 

1 Faktor Mathematical 

Habits Of Mind dan 

Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

SMP di Kabupaten 

Bandung Barat 

adanya hubungan yang signifikan 

antara mathematical habits of mind 

terhadap kemampuan literasi matematis 

siswa SMP di Kabupaten Bandung 

Barat, dengan pengaruh mathematical 

habits of mind terhadap kemampuan 

literasi matematis siswa sebesar 39,8 % 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Memiliki mathematical habits of mind 

yang tinggi dalam diri siswa, akan 

memberikan peningkatan kemampuan 

literasi matematis yang baik. 

Jurnal 

Mercumatika : 

Jurnal Penelitian 

Matematika dan 

Pendidikan 

Matematika 

ISSN: 2548-

1819, Vol. 2, No 

2, April 2018, pp. 

51-58 

2 Analisis Kemampuan 

Literasi Matematik 

dan Mathematical 

Habits of Mind Siswa 

SMP pada Materi 

Bangun Ruang Sisi 

Datar 

Kemampuan literasi matematik siswa 

SMP pada level 3 termasuk kedalam 

kategori sedang, Sedangkan level 4 

termasuk kedalam kategori rendah dan 

Mathematical habits of mind siswa 

termasuk kedalam kategori kuat 

Jurnal Numeracy 

Vol. 5, No1, April 

2018 

3 Kontribusi Habits of 

Mind terhadap 

Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

pada Materi Geometri 

Habits of mind memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa dalam memecahkan 

permasalahan bangun ruang sisi datar. 

Besarnya kontribusi adalah 43,5% 

sementara sebesar 56,7% dikontribusi 

oleh faktor lain yang tidak diukur dalam 

penelitiannya 

Jurnal 

Pendidikan 

Matematika Vol 

2 No 2 (2019) 

4 Pengaruh Kebiasaan 

Pikiran (Habits of 

Mind) terhadap 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

Kebiasaan pikiran terhadap 

Penguasaan Konsep Matematika. 

Kontribusi Kebiasaan pikiran terhadap 

Jurnal SAP Vol. 

2 No. 2 

Desember 2017 
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Penguasaan Konsep 

Matematika 

Penguasaan Konsep Matematika siswa 

SMP dengan sumbangan sebesar 

26,67 %. 

5 Pengaruh Habits of 

Mind 

terhadap 

Kemampuan 

Generalisasi 

Matematis 

Habits of mind berpengaruh positif 

terhadap kemampuan generalisasi 

matematis siswa dengan pengaruh 

sebesar 42,5% sedangkan 57,5 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diukur dalam penelitiannya. 

JPPM Vol. 11 

No. 2 (2018) 

 

 Beberapa ahli juga menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara habits of mind dengan 

kemampuan literasi matematis. Driscoll (1999) menemukan bahwa, keberhasilan dalam 

menyelesaikan permasalahan matematis ternyata dapat didukung oleh kebiasaan berpikir cerdas 

(habits of mind). Aristoteles dalam (Miliyawati, 2014) bahwa kesuksesan individu sangat ditentukan 

oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus 

akan semakin kuat dan menetap pada diri individu sehingga sulit diubah. Dalam hal ini kebiasaan 

tersebut telah membudaya pada diri individu. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa habits of mind memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan literasi matematis. jika dalam diri siswa Memiliki mathematical habits of 

mind yang tinggi, maka akan memberikan peningkatan kemampuan literasi matematis yang baik. 

Selain itu , habits of mind memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberhasilan menyelesaikan 

permasalahan matematis serta untuk mengembangkan habits of mind dalam kemampuan literasi 

matematis siswa SMP bisa mengikuti tahap perkembangan aspek kognitif menurut teori Piaget. 
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