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ABSTRAK 
Matematika adalah ratunya ilmu, matematika di pelajari sejak bangku SD bahkan sampai di bangku perkuliahan. Kemampuan 
literasi matematis adalah salah satu kemampuan matematika dimana siswa dapat merumuskan, menerapkan dan menafsirkan 
matematika pada konteks dunia nyata. PISA (Programme for Internatioal Student Assessment) adalah studi Internasional yang 
dilaksanakan oleh OECD, tujuan dari PISA ini adalah meneliti secara rutin kemampuan anak pada usia 15 tahun dalam beberapa 
bidang yaitu membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy) dan IPA (science literacy). Kemampuan literasi 
matematis siswa dilihat dari hasil PISA tidak stabil, pada tahun 2018 mengalami penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui tantangan dan hambatan siswa dalam menyelesaikan soal PISA. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah studi literatur. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan dari berbagai sumber seperti 
jurnal, artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. 
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PENDAHULUAN 
Belajar adalah sesuatu yang sering di dengar, bahkan di agama islam sendiri belajar itu adalah suatu 

kewajiban seseorang semenjak lahir bahkan sampai ke liang lahat. Pendidikan berfungsi sebagai 
pembentukkan karakter bukan hanya transfer of knowladge saja, selaras dengan Undang Undang No. 20 
Tahun 2003 bahwasannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berekembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.  

Berkembangnya potensi peserta didik, hal ini memiliki makna bahwasannya potensi setiap orang harus 
berkembang lewat dunia pendidikan baik itu potensi hard skills ataupun soft skills, yang mana potensi itu 
akan membuat manusia berkembang dan mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. 

Menurut Dinni (2018) kemampuan literasi matematis merupakan kecakapan siswa untuk 
memformulasikan, menggunakan, serta menjelaskan matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam 
(Ridzkiyah & Effendi, 2021). 

Hasil Tes PISA utamanya pada bidang matematika (mathematics literacy), Pada tahun 2003 skor nya 
adalah 360, kemudian ditahun 2006 mengalami peningkatan 31 skor yakni 391. Pada tahun 2009 mengalami 
penurunan 20 skor yakni 371. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan 4 skor yakni 375. Pada tahun 2015 
mengalami penaikan menjadi 386 dan di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 379.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan soal PISA dalam konteks kemampuan literasi 
yang di teliti oleh peneliti sebelumnya. 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kajian literature (literature review). Kajian pustaka merupakan 

sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi 
dalam melakukan penelitian. Kajian Literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topik 
tertentu menurut . Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dari berbagai 
sumber seperti jurnal, artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah.dalam jurnal ilmiah. 
HASIL DAN PEMBAHASANAN 
A. Kemampuan Literasi Matematis 

Pada bidang matematika terdapat istilah hard skills matematis menurut Hendriana dalam Darwanto 
(2019:23) diantaranya adalah sebagai berikut: 1) kemampuan pemahaman matematis; 2) kemampuan 
penalaran matematis; 3) kemampuan pemecahan masalah matematis; 4) kemampuan komunikasi 
matematis; 5) kemampuan koneksi matematis; 6) kemampuan berpikir logis matematis; 7) kemampuan 
berpikir kritis matematis; dan 8) kemampuan berpikir kreatif matematis. Pada penelitian ini akan berfokus 
pada kemampuan litearasi matematis. 

Kemampuan literasi matematis adalah salah satu kemampuan tingkat tinggi. Literasi berasal dari 
bahasa Inggris yakni ‘literacy’, yang menggandung makna kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi 
matematis membantu siswa memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan mampu 
membuat keputusan-keputusan seacara tepat (Sutrisno & Adirakasiwi, 2019). Sementara Wardani & Rumiati 
(2011) menjelaskan bahwa literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, 
menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan 
penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, 
menjelaskan atau memperkirakan fenomena atau kejadian dalam (Noviana & Murtiyasa, 2020).  

Literasi matematis menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam 
berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis, menggunakan konsep, 
prosedur, fakta dan alat bantu matematika untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian dalam 
(Madensi Selan & Farida Daniel, 2020) 

Ada juga yang berpendapat bahwa literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam 
merumuskan situasi secara matematis, menalar, dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks 
(Noviana & Murtiyasa, 2020). Seseorang yang mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-
hari disebut literate (melek) matematika. Dia akan lebih cenderung pada bagaimana cara menyelesaikan 
pemecahan masalah sehari-hari menggunakan matematika, sehingga tidak hanya sekedar paham tentang 
matematika (Masjaya dan Wardono, 2018) dalam (Fadillah Fiqih dan Rahman Dadang., 2021). Sementarra 
menurut Dinni (2018) kemampuan literasi matematis merupakan kecakapan siswa untuk memformulasikan, 
menggunakan, serta menjelaskan matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam (Ridzkiyah & Effendi, 
2021). 

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya literasi matematis adalah 
kemampuan matematika siswa dalam merumuskan, menerapkan serta menafsirkan matematika dalam 
berbagai konteks kehidupan sehari-hari. 
B. PISA (Program for Internasional Student Assessment)\ 

PISA (Program for Internasional Student Assessment) adalah salah satu asesmen Internasional yang 
menilai kemampuan literasi matematis siswa. PISA dilaksanakan setiap tiga tahun sekali mulai dari tahun 
2000 sampai sekarang sedang tahun ini masih pada tahap perencanaan pelaksanaan. Hal-hal yang dinilai 
oleh PISA ada tiga bidang yakni membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy) dan IPA 
(science literacy.  
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Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan mulai dari hal ini juga dipengaruhi dari 
keikutsertaan Indonesia pada program PISA (Program for Internasional Student Assessment). Maka dapat 
dikatakan bahwa PISA ini sangatlah penting karena PISA salah satu alat yang digunakan dalam 
perkembangan kurikulum di Indonesia, PISA juga menujukkan bagaimana perkembangan pendidikan di 
Indonesia di banding negara lain. 

Hasil Tes PISA utamanya pada bidang matematika (mathematics literacy), Pada tahun 2003 skor nya 
adalah 360, kemudian ditahun 2006 mengalami peningkatan 31 skor yakni 391. Pada tahun 2009 mengalami 
penurunan 20 skor yakni 371. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan 4 skor yakni 375. Pada tahun 2015 
mengalami penaikan menjadi 386 dan di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 379.  

Rendahnya hasil PISA disebabkan oleh bebearapa fakgor. Menurut Purnomo dan Dafik salah satu 
faktor penyebabnya adalah siswa Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal 
dengan karakteristik seperti soal-soal PISA dalam (Mansur, 2018).  
C. Teori Belajar tentang perkembangan aspek kognitif siswa SMP 

Kognitif   menurut Chaplin dalam (Bakara et al., 2015)  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 menurut 
Piaget adalah kemampuan untuk merepresentasikan dan melakukan operasi logis dalam representasi 
konsep yang berdasar pada kenyataan dalam (Mauliya, 2019). proses belajar menurut piaget dalam 
(Mauliya, 2019) berlangsung dalam tiga tahapan yakni: Asimilasi, Akomodasi dan Equilibrasi. Perkembangan 
kognitif dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logiko matematik, 
transmisi sosial, dan proses ekuilibrasi (Dahar, 2011) dalam (Mauliya, 2019). 
D. Hambatan Menyelesaikan Soal PISA 

Hambatan menurut KBBI adalah rintangan, dimana pada penelitian ini akan fokus pada hambatan siswa 
dalam meyelesaikan soal PISA. Hambatan siswa dalam menyelesaikan soal PISA pada penelitian (Fatimah 
et al., 2019) diantaranya adalah : 1) Tidak memahami soal: sehingga siswa kesuliatan untuk melakukan 
pengerjaan soal matematika, 2) Tidak memeriksa kesimpulan: sehingga terdapat siswa yang memahami 
konsep matematika dan mengerjakan prosedurnya dengan benar akan tetapi pada tahap kesimpulan 
terdapat kesalahan.  

Selaras dengan penelitian (Haji et al., 2019) bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan 
soal PISA adalah : 1) memahami maksud soal, 2) mengkaitkan aspek kehidupan nyata ke dalam 
permasalahan (model) matematika, 3) melakukan operasi matematika, dan 4) menginterpretasikan hasil 
penyelesaian matematika ke masalah dunia nyata. Hambatan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 
PISA pada penelitian (Sumarni & Muhammad Darwis M, 2018) menurut Yunda Victorina Tobondo (2015) 
adalah : 1)  mengalami kesulitan dalam perhitungan, 2) kesulitan dalam menganalisis soal, 3) kesulitan dalam 
memahami soal cerita. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febrianti, 2022) kesulitan yang 
dialami oleh siswa diantaranya : 1) kesulitan dalam memahami soal, 2) memecahkan permasalahan 
matematika dan 3) menyimpulkan solusi. Kemudian pada penelitian (Nurhidayat, 2020) hambatan yang 
dialami siswa adalah : 1) Siswa mengalami kesulitan pemahaman soal, 2) kesulitan mengubah 
permasalahan nyata ke bentuk matematika, 3) kesulitan menyimpulkan solusi. 
E. Tantangan dalam Menyelesaikan Soal PISA 

Dari beberapa hasil studi literatur terkait hambatan yang dialami siswa pada saat mengerjakan soal 
PISA, maka ada beberapa tantangan yang harus dilakukan diantaranya : 1) membiasakan siswa 
mengerjakan soal model PISA, 2) Membiasakan siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari, 3) siswa dibiasakan untuk membaca, 4) membiasakan mengerjakan soal-soal problem solving. 
F. Peranan Kemampuan Literasi Matematis untuk Menyelesaikan Soal PISA 
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Peranan kemampuan literasi matematis untuk menyelesaikan PISA  menurut Stecey & Tuner  dalam 
(Hidayah et al., 2020) menyatakan bahwa literasi dalam konteks matematika adalah untuk memiliki kekuatan 
menggunakan pemikiran matematika dalam memecahkan masalah sehari-hari yang bertujuan untuk 
menyiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan. Pada soal PISA bidang literasi matematika berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. 

 
KESIMPULAN  

Maka dapat dimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang dialami oleh siswa diantaranya adalah : 
1) pemahaman terhadap soal matematika, 2) mengalami kesulitan dalam perhitungan, 3) mengkaitkan aspek 
kehidupan nyata ke dalam permasalahan (model) matematika, 4) melakukan operasi matematika, 5) 
Menyimpulkan solusi. Adapun tantangan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal PISA adalah : 1) 
membiasakan siswa mengerjakan soal model PISA, 2) Membiasakan siswa mengerjakan soal yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 3) membiasakan siswa untuk membaca, 4) membiasakan 
mengerjakan soal-soal problem solving. Soal literasi matematis dalam PISA  
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