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ABSTRAK 

Tujuan dari pembelajaran matematika yaitu siswa dapat memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, 
memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 
keadaan atau masalah, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
studi literatur. Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu 
untuk mengumpulkan informasi yang cukup mengenai kemampuan numerasi matematis siswa. Setelah informasi yang 
terkumpul cukup maka selanjutnya dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai 
kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Hasil studi menunjukan bahwa kemampuan 
numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan siswa masih 
kesulitan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk 
memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan siswa masih kesulitan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan 
suatu masalah. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Numerasi Matematis, Soal Cerita. 

 
PENDAHULUAN 

      Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Pendidikan memiliki peranan 
yang sangat penting dalam aspek kehidupan, pendidikan juga merupakan modal utama bagi kemajuan 
suatu Negara. Pendidikan dapat dikatakan bermutu dan berkualitas jika dapat menghasilkan SDM yang 
ahli dan mempunyai keunggulan yang dapat bersaing di era globalisasi. Menurut Ndraha (Primayana, 
2016), sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan 
bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi 
tertinggi seperti: intelligence, creativity and imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi 
kasar, seperti bahan mentah, lahan, air tenaga otot, dan sebagainya. 

      Kemajuan suatu bangsa didukung oleh sumber daya manusianya, sehingga kualitas 
pendidikannya harus terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan jaman. Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam 
kehidupan, hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia melibatkan matematika. Menurut Rodiah 
and Triyana (2019) Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari secara luas di seluruh 
dunia, dan matematika salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam 
kehidupan dan kehadirannya sangat terkait erat dengan dunia pendidikan. Hudojo (Maimunah, 2016) 
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menyatakan bahwa matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir, karena sangat 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Oleh karena itu, 
matematika sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah, memainkan peranan 
strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

      Tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa dapat memahami konsep matematika, 
menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memiliki sikap menghargai 
kegunaan matematika dalam kehidupan (Wardhani, 2008). Dilihat dari tujuan pembelajaran matematika 
siswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berhitung saja, karena faktanya kemampuan berhitung 
saja tidak cukup untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku (Roebyanto & 
Harmini, 2017) mengatakan bahwa kemampuan berhitung hanya sebagian kecil dari matematika, karena 
sekarang setiap orang harus memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam 
metamatika maupun kehidupan nyata. Salah satu kemampuan matematis yang harus siswa miliki yaitu 
kemampuan numerasi.  

      Menurut Weilin, H., et al. (Maulidina, 2019) kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk 
menerapkan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, 
di rumah, pekerjaan dalam kehidupan masyarakat, dan kemampuan untuk menjelaskan suatu informasi 
yang terdapat di sekitar kita. Keterampilan numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan, 
memahami dan menganalisis matematika dalam konteks yang berbeda untuk memecahkan masalah 
yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari (Baharuddin et al., n.d.).  
Berdasarkan hasil Tes PISA (Programme for International Student Assesment) pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa Indonesia saat itu menduduki peringkat bawah, bahkan berada di bawah Vietnam 
yang merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang baru saja merdeka. Hasil tes matematika 
yang diselenggarakan oleh PISA antara Vietnam dengan Indonesia sangat jauh. Vietnam memperoleh 
nilai 495 (dengan nilai rata-rata 490), sedangkan Indonesia memperoleh nilai 387. Kemampuan 
numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan 
keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, di rumah, pekerjaan, dan 
partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara) dan kemampuan untuk 
menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita (Kemendikbud, 2017). 

      Depdiknas (Fitriani, 2015) menyatakan bahwa pembelajaran matematika hendaknya dimulai 
dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Dengan mengajukan masalah kontekstual, 
siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Salah satu cara untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yaitu dengan memberikan 
soal tes berupa soal cerita. Menurut Budiyono (Fitriatien, 2019) menjelaskan bahwa soal cerita 
merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam 
bentuk narasi atau cerita. Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam menghadapi soal cerita 
yaitu mengubah suatu permasalahan ke dalam bentuk model matematika. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan 
soal cerita. 
  
METODE PENELITIAN 

      Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Zed (Kartiningsih, 2015) mengatakan 
bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Kartiningsih 
juga menambahkan bahwa studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu 
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mencari dasar pijakan/ fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, 
dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para 
peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi 
pustaka dalam bidangnya. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Ate et al. (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan litreasi numerasi siswa 
masih berada pada kategori kurang dan kurang sekali dengan rincian: kemampuan siswa pada indikator 
1 yaitu keterampilan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika 
dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari berada pada 
kategori kurang sekali, kemampuan siswa pada indikator 2 berada pada kategori kurang sekali dan 
indikator 3 berada pada kategori kurang.  Ditinjau dari aspek kemampuan proses matematika diperoleh 
hasil bahwa sebagian besar siswa belum menggunakan diagram, grafik dan konstruksi matematika, 
serta mengambil informasi matematika darinya. Sebagian besar siswa hanya menafsirkan hasil 
matematika kembali ke konteks dunia nyata tanpa melakukan analisis kesimpulan matematis masuk akal 
atau tidak terhadap konteks masalah, tidak mengecek batasan konsep matematika dan solusi 
matematika, serta tidak mengidentifikasi batasan model yang digunakan untuk memecahkan masalah 
(Utaminingsih & Subanji, 2021). 

      Dalam penelitiannya (Arifin, 2020) menyatakan bahwa hasil penelitian melalui tes dan 
wawancara dari 20 siswa diperoleh sebanyak 3 siswa dengan kemampuan numerasi tingkat rendah, 13 
siswa memiliki kemampuan numerasi tingkat sedang dan 4 siswa memiliki kemampuan tingkat tinggi. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada masing masing tingkatan diperoleh hasil pada siswa 
kategori kemampuan numerasi rendah mengalami kesulitan mengimplementasikan bacaan dalam soal 
dalam bentuk aljabar atau geometri, pada siswa kategori sedang mereka sangat menyukai soal cerita 
dan soal dengan konteks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, akan tetapi kedua siswa ini 
mengalami kendala tentang lupa rumus sehingga terkendala dalam proses pengerjaan soal, pada siswa 
kategori kemampuan tinggi dan mereka sangat menyukai soal cerita dan soal dengan konteks yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena bisa mengeksplor dan implementasikan kemampuan 
dan pemahaman kita dalam rumus yang ada, akan tetapi mereka masih sedikit kesusahan dalam 
menyelesaikan tipe soal yang memerlukan pemahaman dan penelaran yang lebih karena akan banyak 
menyita waktu dalam proses pengerjaan.  
       Gilang Fauzi et al. (2021) menyebutkan bahwa beberapa siswa kesulitan dalam mengerjakan 
soal. Kesulitan tersebut antara lain: (1) siswa tidak menggemari soal cerita yang panjang; (2) siswa 
belum menguasai modul prasyarat; (3) siswa kesusahan dalam memastikan strategi penyelesaian. 
Sehingga diperlukan kedudukan guru untuk menaikkan literasi numerasi partisipan didik. Sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh (Winata et al., 2021) pada siswa kelas XI MA Darul Ma’wa Plandirejo 
kecamatan Plumpang kabupaten Tuban menunjukan bahwa 61,90% siswa mendapatkan nilai di bawah 
50 pada tes kemampuan numerasi. Persentase jawaban salah untuk masing-masing indikator 1, 2, dan 
3 berturut-turut adalah 64,76%; 48,57% dan 44,67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
numerasi siswa kelas XI MA Darul Ma’wa Plandirejo kecamatan Plumpang kabupaten Tuban masih 
rendah. Beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal numerasi mencakup 
membandingkan dua data dari diagram 54,9%, menganalisis data tabel 61,6%, mengevaluasi nilai pada 
soal berdasarkan acuan tabel 63,8%, dan membandingkan dua grafik dengan fungsi sama 39,6% 
(Mustofa, 2020).  
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      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Putri et al., 2021) memaparkah bahwa siswa 
dengan kemandirian belajar tinggi dalam menyelesaikan persoalan cenderung mampu memenuhi 
semua indikator kemampuan literasi numerasi. Siswa dengan kemandirian belajar sedang cukup mampu 
dalam memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi yaitu mampu menggunakan berbagai macam 
angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam menyelesaikan masalah kehidupan 
sehari-hari, mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, 
bagan, diagram dan lain sebagainya), mampu menuliskan proses dalam mencapai solusi dan membuat 
kesimpulan hasil matematika dengan lengkap dan benar. Pada indikator literasi numerasi mampu 
menuliskan proses dalam mencapai solusi dan membuat kesimpulan hasil matematika dengan lengkap 
dan benar, siswa dengan kemandirian belajar sedang kurang mampu menuliskan proses dalam 
memperoleh suatu rumus yang ditanyakan dalam persoalan. Sedangkan siswa dengan kemandirian 
belajar rendah cenderung belum mampu memenuhi semua indikator kemampuan literasi numerasi. 
       Yustinaningrum (2021) mengemukakan bahwa kemampuan literasi numerasi antara siswa laki-
laki dan perempuan tidak berbeda. Hal ini didukung dari hasil tes yang menunjukkan bahwa nilai siswa 
laki-laki dan perempuan masih terletak di interval ≤40 yang termasuk kategori rendah. Menurut hasil 
wawancara dan analisis jawaban siswa diperoleh kesimpulan baik siswa laki-laki dan perempuan masih 
merasa kesulitan dalam memahami masalah, karena tidak memahami masalah menyebabkan siswa 
laki-laki dan perempuan tidak dapat merumuskan solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengkaji 
ulang jawaban. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman matematika siswa 
berpengaruh pada kemampuan literasi numerasi siswa, berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan (Salvia et al., 2022) menyebutkan bahwa ketika siswa kurang memahami konsep dasar dari 
matematika maka kemampuan pemecahan masalah matematika siswa juga menjadi menjadi kurang. 
 
KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerasi 
matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 
kurangnya keterampilan siswa dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait 
dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan siswa yang masih 
kesulitan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. 
 
REKOMENDASI 

      Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran dari peniliti yaitu guru 
hendaknya melakukan inovasi pada pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan kemampuan 
numerasi matematis siswa. Salah satunya dengan cara mengasah kemampuan matematis siswa 
dengan soal-soal berbasis AKM, mengembangkan soal literasi numerasi dan membimbing siswa untuk 
menyelesaikan soal. 
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