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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat literasi matematika 

siswa kelas VII SMPN di kota Mataram yang menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 

2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN di kota Mataram yang menerapkan 

kurikulum 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random 

sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 95 orang siswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes. Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis berbentuk uraian yang telah 

dinyatakan valid dan layak untuk digunakan oleh tiga orang validator. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat literasi matematika siswa 34.7% mampu mencapai level 3 atau 

bias dikatakan masuk pada kategori sedang. Berdasarkan aspek-aspek PISA dalam mengukur 

literasi matematika diperoleh bahwa 53.7% siswa menjawab benar untuk konteks pribadi, 

91.6% untuk konten uncertainty and data, dan 79.5% untuk konteks/kompetensi reproduksi. 

Jika berdasarkan sekolah sampel penelitian, tingkat literasi matematika yang dicapai siswa 

SMPN 1 Mataram yaitu level 2, SMPN 2 mataram mencapai level 3, dan SMPN 15 Mataram 

mayoritas siswa mencapai level 1. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, sebesar 40.8% 

siswa perempuan mampu mencapai level 3 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa laki-laki 

hanya sebesar 34.2% yang mencapai level tersebut. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to obtain an overview of mathematics literacy level of 7th grade 

students of Junior High Schools in Mataram city implementing the 2013 curriculum at 

academic year 2017/2018. This research uses descriptive-quantitative method. The population 

of this study is all students of class VII SMPN in the city of Mataram implementing the 2013 

curriculum. The sampling technique used is simple random sampling that samples obtained 

are 95 students. The data collection technique uses test. The instrument used is a written test 

in the form of a description that has been declared valid and feasible for use by three 

validators. The result of the study shows that the level of students’ mathematics literacy 

34.7% able to reach level 3 or can be said to enter the medium category. Based on aspects of 

PISA in measuring mathematical literacy it is found that 53.7% of students answer correctly 

for personal context, 91.6% for uncertainty and data content, and 79.5% for context/ 

reproductive competence. If it is based on schools of the research sample, the level of 

mathematics literacy achieved by SMPN 1 Mataram students is level 2, SMPN 2 Mataram 

reaches level 3, and SMPN 15 Mataram majority of students reach level 1. If it is viewed by 

sex, equal to 40.8% female students can reach level 3 more than the number of male students 

only amounted to 34.2% that reach that level. 
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PENDAHULUAN 

 

Literasi matematika adalah kemampuan menggunakan matematika untuk kehidupan 

sehari-hari, untuk pekerjaan, dan untuk studi lebih lanjut, serta memperkenalkan siswa dengan 

masalah dalam konteks realita 
[1]

. Selanjutnya salah satu aspek penting dari kemampuan 

literasi matematika adalah keterlibatan matematika dalam pemecahan masalah di berbagai 

konteks
[2]

. Dengan penguasaan literasi matematika, setiap individu akan dapat merefleksikan 

logika matematis untuk berperan pada kehidupan, komunitas, serta masyarakatnya. Literasi 

matematika disebut sebagai kemampuan minimal yang dimiliki seseorang di bidang 

matematika yang biasa digunakan untuk bisa bertahan dalam menghadapi tugas-tugas pada 

bidang keahliannya. Literasi matematika ini mempermudah seseorang dalam memahami 

kegunaan matematika dan menerapkannya untuk membuat keputusan yang tepat sebagai 

seseorang yang berpikir. Misalnya, dalam konteks siswa, ia mampu menyelesaikan masalah 

matematis yang diberikan guru dengan mendayagunakan pengetahuan matematis yang telah 

dimiliki, serta memanfaatkan kemampuan berpikir dalam memahami, membuat keterkaitan 

antarinformasi, dan memilih cara yang paling efektif 
[3]

. 

Berdasarkan hasil suvey PISA, sangat disayangkan bahwa siswa Indonesia memiliki 

kemampuan literasi matematika yang rendah. Rata-rata skor siswa Indonesia untuk 

kemampuan literasi matematika adalah 375 (level 1) sedangkan rata-rata skor internasional 

adalah 500 (level 3). Berdasarkan hasil PISA 2015, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan 

kemampuan literasi rendah dengan hanya menduduki posisi 69 dari 76 negara 
[4]

. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa literasi matematika siswa di Indonesia berdasarkan studi 

internasional masih belum memuaskan. Namun demikian, rendahnya literasi tersebut diukur 

dengan menggunakan instrumen yang berlaku secara internasional dan tidak secara spesifik 

disesuaikan dengan kondisi Indonesia. PISA menggunakan banyak sekali konteks asing yang 

belum dikenal oleh siswa kita di pelosok daerah, misalnya skateboard, kereta maglev, ataupun 

sistem telepon di hotel dan kartu elektronik 
[5]

. 

Dari capaian skor literasi matematika siswa Indonesia dalam PISA mengindikasikan 

salah satu alasan bagi Kemendikbud untuk merevisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menjadi kurikulum 2013. Menurut Kemendikbud, kurikulum 2013 dapat 

meningkatkan kemampuan siswa, termasuk dalam literasi matematika 
[6]

. Kurikulum 2013 ini 

merupakan kurikulum yang mampu memberi inspirasi dan semangat belajar bagi siswa yang 

nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang inovatif, kreatif, cerdas, dan patut 

dibanggakan 
[7]

. Hal ini yang menyebabkan penguasaan literasi matematika siswa sangat 

diperlukan. Namun, informasi mengenai kemampuan literasi matematika siswa SMP Negeri 

di Kota Mataram belum tersedia. Sedangkan, siswa-siswa perlu mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan literasi matematika. Karena menurut OECD (2010) literasi 

matematika membantu seseorang untuk mengenal peran matematika dalam dunia dan 

membuat pertimbangan maupun keputusan yang dibutuhkan sebagai warga negara. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang 

konsep matematika sangatlah penting, tetapi lebih penting lagi adalah kemampuan untuk 

mengaktifkan literasi matematika itu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari 
[8]

. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian dengan judul “Analisis 

1 



Tingkat Literasi Matematika Siswa Kelas VII SMPN di Kota Mataram yang menerapkan 

kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2017/2018”. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam mengukur literasi matematika harus memuat  

tiga konstruk, yaitu konten, konteks, dan kognitif. Aspek konten terdiri atas domain quantity, 

uncertainty and data, change and relationship, serta space and shape; aspek konteks terdiri 

atas domain personal, societal, occupational, dan scientific; sementara aspek kognitif terdiri 

atas tiga kelompok, yaitu kelompok reproduksi, koneksi dan refleksi
[8]

. Lebih lanjut, tingkat 

literasi matematika dibedakan menjadi 6 level, yaitu sebagai berikut
[9]

, (a) Level 1 digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang konteksnya umum dan 

menyelesaikan masalah dengan prosedur rutin, (b) Level 2 digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa menerapkan algoritma dasar, memformulasikan dan melaksanakan 

prosedur (c) Level 3 digunakan untuk mengukur kemampuan siswa memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masalah sederhana, (d) Level 4 digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa memilih dan menggabungkan representasi yang berbeda termasuk menyimbolkannya 

dan menghubungkannya dengan situasi nyata, (e) Level 5 digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa mengidentifikasi masalah kompleks dan memilih strategi penyelesaian 

masalah yang sesuai dengan situasi yang kompleks tersebut, (f) Level 6 digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa memodelkan masalah kompleks ke dalam representasi yang 

lebih sederhana dan mengembangkan rumus-rumus baru dalam menyelesaikan masalah.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitin ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan selama tiga hari. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN di kota Mataram yang 

menerapkan kurikulum 2013 tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah multistage random sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 95 orang 

siswa. Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis berbentuk uraian yang telah dinyatakan 

valid dan layak untuk digunakan oleh tiga orang validator. Soal tes literasi matematika ini 

memuat tiga kerangka PISA dalam mengukur literasi matematika, yaitu konten, konteks dan 

kognitif/kompetensi. Jenis soal tes yang diberikan memuat 6 (enam) level literasi matematika. 

Soal-soal yang diberikan juga disesuaikan dengan deskripsi konten setiap level.  

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu 

berdasarkan levels of mathematical literacy dalam PISA Technical Report. Berdasarkan levels 

of mathematical literacy dalam PISA Technical Report dijelaskan bahwa soal yang digunakan 

untuk mengukur literasi matematika disusun berdasarkan level literasi matematika itu sendiri. 

Oleh karena itu, setiap butir soal pada penelitian ini menentukan level literasi matematika. 

Sehingga, cara analisis data sesuai kondisi ini adalah dengan melihat jika siswa mampu 

menjawab soal sampai dengan nomor soal tertentu maka siswa tersebut dikatakan mencapai 

level literasi matematika tertentu pula. Untuk mengetahui persentase jumlah siswa yang 

berada pada level ke-i, dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

 = persentase jumlah siswa yang berada pada level ke-i 

 = banyak siswa yang berada pada level ke-i 

 =  

 = jumlah seluruh siswa 

Selain menggunakan cara analisis data diatas, dalam menganalisis data digunakan pula 

penskoran untuk tiap butir soal, yaitu pedoman penskoran analytical scale for problem 

solving. Pedoman tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu memahami masalah dengan skor (4), 

menyelesaikan masalah dengan skor (4), dan menjawab masalah dengan skor (2). Hal pertama 

yang harus dicari adalah skor untuk tiap butir soal, selanjutnya mencari skor perolehan siswa 

(SPS) dan  skor maksimal ideal (SMI) penilaian
[10]

. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai 

kemampuan literasi matematika siswa menggunakan rumus berikut: 

 
Keterangan: 

 Nilai perolehan siswa/nilai kemampuan literasi matematika siswa 

 Skor perolehan siswa 

 Skor maksimal ideal 

Adapun kategori penilaian diadopsi dari pedoman penskoran menurut (Arikunto, 

2016:281). Berikut disajikan tabel interpretasi kemampuan literasi matematika. 

Tabel Interpretasi Kemampuan Literasi Matematika 

No Nilai Kriteria 

1 80 ≤  x ≤ 100 Sangat tinggi 

2 66 ≤ x < 80 Tinggi 

3 56 ≤ x < 66 Sedang 

4 40 ≤ x < 56 Rendah 

5 0  ≤ x < 40 Sangat rendah 

                 Keterangan:  x = Nilai yang diperoleh siswa   

HASIL PENELITIAN 

1. TLMS Secara Umum Berdasarkan Levels of Mathematical Literacy 

Mayoritas tingkat literasi matematika siswa 

mencapai level 3 dengan persentase 34,7%. 

Lebih lanjut, siswa yang mencapai tingkat 

literasi matematika level 1 yaitu 24,2%. Pada 

kategori tingkat literasi matematika level 2, 

siswa yang mencapai kategori level ini 

mencapai persentase 27,4%. Sementara itu, 

siswa mencapai tingkat literasi matematika 

level 4 yaitu 1,1%. Untuk tingkat literasi 

matematika level 5, siswa yang mencapai 

level ini sebesar 4,2%. 
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2. TLMS Secara Umum Berdasarkann Analitycal Scale For Problem Solving 

 
 

Berdasarkan gambar diketahui 

bahwa sebesar 45% siswa mencapai 

tingkat literasi matematika dengan kategori 

sangat rendah. Lebih lanjut, sebesar 1% 

siswa mencapai tingkat literasi matematika 

dengan kategori rendah. Kemudian sebesar 

49% siswa mencapai tingkat literasi 

matematika dengan kategori sedang. 

Hanya 1% siswa mencapai tingkat literasi 

matematika dengan kategori tinggi dan 

sebesar 4% siswa mencapai tingkat literasi 

matematika dengan kategori sangat tinggi.  

 

3. TLMS Berdasarkan Aspek-aspek PISA Dalam Mengukur Literasi Matematika 

a) TLMS Berdasarkan Aspek Konteks Literasi Matematika 

 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui 

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal literasi matematika 

dengan konteks umum serta ilmiah dimana 

persentase siswa yang mampu menjawab 

konteks tersebut berturut-turut adalah 4,2% 

dan 0,0%. Sedangkan untuk konteks 

pribadi serta pekerjaan sebesar 53,7% dan 

48,4% siswa secara berturut-turut dapat 

menjawab soal dengan baik dan benar. 

b) TLMS Berdasarkan Aspek Konten Literasi Matematika 

 

Berdasarkan hasil analisis, 

diketahui bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal 

literasi matematika dengan konten 

quantity serta space and shape dimana 

persentase siswa yang mampu menjawab 

konten tersebut berturut-turut adalah 

22,6% dan 0,0%. Sedangkan untuk 

konten change and relationship serta 

Uncertainty and Data sebesar 35,8% dan 

91,6% siswa secara berturut-turut dapat menjawab soal dengan baik dan benar. 
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c) TLMS Berdasarkan Aspek Kognitif/Kompetensi Literasi Matematika 

 

Dari gambar di atas, diketahui 

bahwa tingkat literasi matematika 

berdasarkan aspek kognitif terdiri dari 3 

kategori. Sebanyak 79,5% siswa 

menjawab benar pada kelompok aspek 

kognitif reproduksi pada butir soal 

nomor 1 dan 2. Sedangkan 22,6% siswa 

menjawab benar pada kelompok aspek 

kognitif koneksi di soal nomor 3 dan 4. 

Sementara itu, hanya 2,1% siswa yang 

dapat menjawab benar pada kelompok aspek kognitif refleksi pada butir soal nomor 5 

dan 6. 

4. TLMS Berdasarkan Sekolah Sampel Penelitian 

 
 

Sekolah yang dijadikan sampel 

penelitian terdiri dari tiga sekolah, yaitu 

SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram dan 

SMPN 15 Mataram. Dari hasil analisis, 

diketahui bahwa setiap sekolah memiliki 

persentase yang berbeda-beda untuk 

capaian tiap level literasi matematikanya. 

Mayoritas siswa SMPN 1 Mataram 

mencapai level 2, untuk siswa SMPN 2 

Mataram mayoritas siswanya mecapai 

level 3, sedangkan siswa di SMPN 15 

mataram mayoritas mencapai level 1. 

5. TLMS Berdasarkan Jenis Kelamin Siswa 

 

Dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 

46 orang dan 49 orang siswa berjenis 

kelamin perempuan. Berdasarkan hasil 

analisis, diketahui bahwa tingkat literasi 

matematika siswa laki-laki dan siswa 

perempuan mampu mencapai hingga level 

5, dan kebanyakan siswa laki-laki yang 

dapat mencapai level ini. Namun terdapat 8 

orang siswa laki-laki yang tidak mencapai 

level manapun dalam hasil tes tingkat 

literasi matematika. Bertolak belakang dengan hasil siswa perempuan yang seluruhnya 

dapat mencapai tingkat literasi matematika dari level 1 hingga level 5. 
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PEMBAHASAN 

Literasi matematika 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. 

Dengan penguasaan literasi matematika, setiap individu akan dapat merefleksikan logika 

matematis dalam kehidupan, komunitas, serta masyarakatnya. Tingkat literasi matematika 

siswa dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu:  tingkat literasi 

matematika siswa (TLMS) kelas VII SMPN di kota Mataram secara umum, data tingkat 

literasi matematika siswa (TLMS)  kelas VII SMPN di kota Mataram berdasarkan pedoman 

penskoran analytical scale for problem solving, data tingkat literasi matematika siswa 

(TLMS) kelas VII SMPN di kota Mataram berdasarkan aspek-aspek dalam mengukur literasi 

matematika (konteks, konten, dan kognitif), data tingkat literasi matematika siswa (TLMS) 

kelas VII SMPN di kota Mataram berdasarkan sekolah sampel penelitian, dan data tingkat 

literasi matematika siswa (TLMS) kelas VII SMPN di kota Mataram berdasarkan jenis 

kelamin siswa. 

Berdasarkan tingkat literasi matematika siswa  kelas VII SMPN di Kota Mataram secara umum dengan 

level of mathematical literacy, menyatakan bahwa mayoritas kemampuan siswa mencapai level 3. Hal ini 

dibuktikan dari persentase siswa yang mampu mencapai level 3 sebesar 34.7%. Namun masih banyak siswa yang 

belum mampu mencapai tingkat literasi matematika yang lebih tinggi dari level 3 yaitu sebesar 51.6%. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa hasil literasi matematika siswa Indonesia dalam laporan PISA 

secara siginifikan menunjukkan berada di bawah rata-rata Internasional (skor 500) atau bisa dikatakan maksimal 

mencapai level 3
[5]

. 

Kedua ialah tingkat literasi matematika siswa berdasarkan pedoman penskoran 

analitycal scale for problem solving. Tingkat literasi matematika dengan teknik ini dibagi 

menjadi 3 yaitu kategori tingkat literasi matematika rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan 

hasil diperoleh bahwa sebagian besar siswa kelas VII memiliki tingkat literasi matematika  

sedang. Hal ini terbukti dari perolehan jumlah persentase sebesar 49% siswa yang memiliki 

tingkat literasi sedang. Namun hasil ini tidak jauh berbeda dengan persentase perolehan siswa 

pada kategori sangat rendah yaitu sebesar 45%. Sedangkan siswa yang dapat mencapai 

kategori sangat tinggi, tinggi, dan rendah berturut-turut memperoleh persentase yaitu 4%, 1%, 

dan 1% . Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat literasi matematika siswa kelas VII SMPN 

di Kota Mataram tergolong rendah (sedang). Sejalan dengan hal tersebut penelitian tentang 

kemampuan literasi matematika dengan pedoman penskoran analitycal scale for problem 

solving yang dilakukan oleh Agus Maulana dan Hasnawati juga menunjukkan bahwa tingkat 

literasi matematika siswa tergolong rendah 
[10]

.  

Selain penyajian data tingkat literasi matematika siswa secara umum, yang ketiga 

disajikan data tingkat literasi matematika siswa berdasarkan domain utama literasi 

matematika yaitu domain konteks, konten dan kompetensi. Hasil tes literasi matematika 

berdasarkan aspek konteks menunjukkan bahwa kebanyakan siswa yang menjawab benar 

pada konteks pribadi yaitu mencapai 53.7%. Konteks pribadi  adalah situasi yang secara 

langsung berhubungan dengan kegiatan pribadi siswa dalam kesehariannya 
[9]

. Hal ini berarti 

konteks pribadi merupakan konteks yang paling dekat dengan diri siswa. Sehingga sebagian 

besar siswa mampu menyelesaikan soal dengan konteks pribadi.  
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Aspek dalam mengukur literasi matematika selanjutnya yaitu konten. Aspek konten 

terdiri atas 4 domain yaitu quantity, uncertainty and data, change and relationship, serta 

space and shape. Sesuai gambar 4.4 hasil tingkat literasi matematika siswa berdasarkan aspek 

konten diperoleh lebih banyak siswa yang mampu menyelesaikan soal dengan konten 

uncertainty and data sebesar 91.6% dibanding konten yang lain. Untuk konten change and 

relationship serta Quantity berturut-turut siswa yang dapat menjawab konten ini sebanyak 

35.8% dan 22.6%. Sementara itu Persentase siswa kelas VII yang mampu menyelesaikan 

konten space and shape sebesar 0.0%. Artinya seluruh siswa mengalami kesulitan ketika 

mengerjakan soal dengan konten space and shape. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Agus Maulana dan Hasnawati yang menyatakan bahwa hanya sebagian kecil 

siswa yang mampu menyelesaikan konten space and shape dan konten space and shape 

memiliki rata-rata paling rendah dibandingkan dengan konten yang lain 
[10]

. 

Selain aspek konteks dan konten, aspek kognitif/kompetensi juga termuat dalam butir 

soal penelitian ini. Kompetensi pada PISA diklasifikasikan atas tiga kelompok (cluster), yaitu 

reproduksi, koneksi, dan refleksi 
[11]

. Sesuai gambar 4.5, hasil tingkat literasi matematika 

berdasarkan aspek kognitif/kompetensi menunjukkan bahwa kebanyakan siswa mampu 

menjawab benar pada soal dengan aspek kognitif/kompetensi reproduksi yaitu 79.5% dan 

kelompok refleksi memperoleh persentase terendah yaitu 2.1% siswa yang dapat mejawab 

benar pada kognitif/kompetensi ini. Hasil penelitian sejalan dengan yang menyatakan bahwa 

kompetensi reproduksi termasuk dalam kategori baik, kompetensi koneksi termasuk kategori 

cukup dan kompetensi refleksi juga berada dalam kategori cukup
[12]

. 

Keempat ialah tingkat literasi matematika siswa berdasarkan sekolah sampel 

penelitian diperoleh tiga sekolah sebagai sekolah sampel dalam penelitian ini yaitu, SMPN 1 

Mataram, SMPN 2 Mataram, dan SMPN 15 Mataram. Tingkat literasi matematika siswa 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda untuk tiap sekolahnya. Berdasarkan hasil penelitian, 

siswa SMPN 1 Mataram mayoritas mampu mencapai tingkat literasi matematika level 2. 

Kemudian siswa SMPN 2 Mataram mayoritas mampu mencapai tingkat literasi matematika 

level 3. Sedangkan untuk siswa SMPN 15 Mataram mayoritas siswanya hanya mampu 

mencapai tingkat literasi matematika level 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

kurikulum 2013 masing-masing sekolah berbeda-beda. Karena sejatinya, jika penerapan 

kurikulum 2013 dilakukan dengan baik maka hasil literasi matematika yang diperoleh juga 

maksimal.  

Terakhir ialah tingkat literasi matematika siswa kelas VII SMPN di Kota Mataram 

yang disajikan berdasarkan jenis kelamin siswa. Diperoleh hasil bahwa persentase siswa 

perempuan yang mampu mencapai level 1 lebih sedikit dibanding jumlah siswa laki-laki. 

Persentase siswa perempuan yang mencapai level satu sebesar 22.4% sedangkan siswa laki-

laki yang mencapai level 1 sebesar 31.6%. Hal ini berarti yang mampu mencapai level 

terendah didominasi oleh siswa laki-laki. Kemudian mayoritas siswa perempuan yang mampu 

mencapai level 3 yaitu 40.8% lebih banyak dibanding jumlah siswa laki-laki yang mampu 

mencapai level 3 hanya sebesar 34.2%. Artinya banyak siswa laki-laki yang hanya mampu 

mengerjakan soal sampai dengan level satu dan hanya sedikit siswa laki-laki yang mampu 

mengerjakan dengan benar soal pada level yang lain. Hasil tersebut sejalan  dengan research 
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overviw female interest in mathematics yang menyatakan bahwa kemampuan perempuan akan 

matematika lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki 
[13]

. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Tingkat literasi matematika siswa kelas VII SMPN di Kota Mataram berdasarkan level of 

mathematical literacy sebagian besar hanya mampu mencapai level 3. Hal ini 

ditunjukkan oleh persentase siswa yang mampu mencapai level 3 sebanyak 34,7%. 

b. Tingkat literasi matematika siswa kelas VII SMPN di Kota Mataram berdasarkan aspek 

dalam mengukur literasi matematika sebagai berikut: (1) Banyak siswa yang mampu 

menjawab benar pada konteks pribadi yaitu 53,7%. (2) Jumlah siswa yang mampu 

menyelesaikan konten ketidakpastian dan data (Uncertainty and data) sebanyak 91,6%. 

(3) Jumlah siswa yang mampu mencapai kompetensi reproduksi yaitu 79,5%. 

c. Tingkat literasi matematika siswa berdasarkan sekolah sampel memiliki persentase yang 

berbeda-beda. Untuk SMPN 1 Mataram sebagian besar siswa mencapai level 2 yaitu 

59,3%. Sedangkan di SMPN 2 Mataram sebagian besarsiswa dapat mencapai level 3 

yaitu 70,6%. Dan untuk SMPN 15 Mataram sebagian besar siswa mencapai level 1 yaitu 

73,1%. 

d. Tingkat literasi matematika siswa laki-laki kelas VII berbeda dengan tingkat literasi 

matematika siswa perempuan. Jumlah siswa perempuan yang mencapai level satu sebesar 

22,4% sedangkan persentase siswa laki-laki yang mencapai level 1 yaitu 31,6%. Hal ini 

berarti siswa yang mampu mencapai level terendah didominasi oleh siswa laki-laki.  

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Dalam hal meningkatkan kemampuan literasi matematika diharapkan pada 

pembelajaran di sekolah siswa dibiasakan dapat merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks. Hal ini dapat dilakukan dengan cara guru memberikan 

soal-soal latihan yang lebih konkrit/nyata serta berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan 

untuk membiasakan siswa menerapkan kemampuan literasi matematika pada soal-soal 

tersebut. Serta dapat dilakukan pengembangan penelitian tentang sebab tingkat literasi 

matematika siswa sebagian besar hanya mampu mencapai level 3. Lebih lanjut, disarankan 

untuk dilakukan dengan skala yang lebih besar dan menggunakan teknik pengambilan sampel 

yang lebih baik. Serta, menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih lengkap lagi seperti 

melakukan proses wawancara kepada sampel penelitian.  
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