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Abstract: This study is due to the importance of enhancing the quality in education at every
school level emphasized by the Government of Indonesia so that the practitioner and
educator may improve curricular or learning program in school purposefully and sustainably.
The result of PISA (Programme for International Student Assessment) test has shown that
Indonesian students' mathematical literacy ability is low. This is a survey study toward
population of junior high school students in Bandung using cross-sectional survey model.
This study was conducted in three school clusters, namely: first cluster, second cluster and
third cluster. The aim of study was classifying the level of junior high school student’s
mathematical literacy ability who obtained PISA test based on PISA categories. The result of
this study showed that the level of junior high school students 'mathematical literacy ability
for the first level is high and for the second and third level are moderate, while for the fourth
and fifth level are low.
Keywords: mathematical literacy ability, PISA test.
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Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang banyak digunakan dan dimanfaatkan untuk
menyelesaikan permasalahan pada hampir semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Hal ini
dikarenakan matematika ada dalam setiap kehidupan. Selain itu, matematika memegang peranan
penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Hal ini
sesuai dengan tujuan umum pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
sebagaimana diungkapkan dalam GBPP matematika (Suherman, et al.,2003:58) sebagai berikut :
1. Mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di
dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis,
rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien.
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2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam
kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.
Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, untuk mewujudkan tujuan
tersebut, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan berbagai
evaluasi, diantaranya dengan cara mengkuti berbagai jenis program penilaian proses pendidikan. Hal
ini juga dilakukan sebagai sarana agar dapat memetakan posisi hasil pendidikan bangsa kita
dibandingkan dengan bangsa lain, diantaranya adalah tes yang dilaksanakan oleh PISA (Programme
for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study). Keterlibatan ini merupakan upaya untuk mengetahui dan mengevaluasi program pendidikan di
negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara peserta lainnya.
PISA adalah penilaian standar internasional yang dikembangkan bersama oleh partisipasi ekonomi
dan dikelola untuk usia anak sekolah yang berumur 15 tahun. PISA diadakan oleh negara-negara
OECD (Organization of Economic Cooperation Development) yang berpusat di Australia. OECD adalah
forum khusus di mana pemerintah dari 30 negara demokrasi bekerja sama untuk membahas ekonomi,
sosial, dan tantangan lingkungan dalam era globalisasi. OECD juga berada di garis terdepan dalam
usaha memahami dan membantu respon pemerintah untuk perkembangan baru menyangkut
perusahaan milik negara, informasi ekonomi dan tantangan populasi yang terus meningkat. Organisasi
ini menyediakan keadaan dimana pemerintah dapat membandingkan kebijakan masing-masing,
mencari jawaban untuk masalah umum, mengidentifikasi praktek dan kerja nyata untuk
mengkoordinasikan kebijakan lokal dan internasional. Tiga penilaian sejauh ini telah dilaksanakan pada
tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2012. Pengujian biasanya diberikan kepada antara 4.500 dan
10.000 siswa di setiap negara (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Matematika).
Indonesia mengikuti tes PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2012 dengan hasil yang kurang
memuaskan pada setiap keikutsertaannya. Pada PISA tahun 2003, dalam bidang matematika,
Indonesia berada di peringkat 38 dari 41 negara dengan rataan skor 360 dari rataan skor internasional
496. Pada tahun 2006 rataan skor siswa naik menjadi 391 dengan peringkat 50 dari 57 negara. Pada
tahun 2009 Indonesia menempati peringkat 61 dari 65 negara dengan rataan turun menjadi 371. Pada
tahun 2012 Indonesia berada di peringkat kedua terbawah, hanya unggul dari negara Peru dengan
skor 375 dari yaitu berada pada peringkat 62 dari 63 negara yang mengikuti tes (PISA 2012 result
overview). Setelah beberapa kali mengikuti tes tersebut, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa
mutu dari pendidikan di Indonesia masih rendah. Sedangkan untuk tes TIMSS 2007, Indonesia berada
di peringkat 39 dari 41 negara. Dan pada tahun 2011, Indonesia berasa di peringkat 38 dari 42 negara
dengan skor 386. Berdasarkan hasil kedua tes Internasional tersebut, banyak faktor yang
menyebabkan kemampuan matematika siswa di Indonesia masih rendah, salah satunya karena siswa
Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan masalah-masalah tidak rutin yang membutuhkan
kemampuan literasi matematis yang merupakan salah satu bidang yang diujikan dalam PISA.
Istilah "literacy" di dalam kerangka kerja PISA menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan
matematika yang berfokus pada pengetahuan matematika siswa yang dimanfaatkan secara fungsional
dalam beragam konteks dan secara reflektif, kreatif serta wawasan yang luas. Namun, kenyataan di
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lapangan pada saat ini beberapa negara masih menunjukkan bahwa kegunaan matematika hanya
didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari serta dipraktekkan melalui jenis
masalah yang muncul dalam buku pelajaran sekolah dan ruang kelas. Literasi matematis secara
etimologi dapat diartikan sebagai melek matematika. PISA (2000) mendefinisikan literasi matematis
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 memprediksi kejadian. Literasi
matematis sangat berkaitan dengan dunia nyata, oleh karena itu dalam literasi matematis siswa dituntut
untuk memahami peranan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Litersai matematis juga
melibatkan kemampuan untuk mengubah permasalahan dari dunia nyata ke dalam bentuk matematika
dan sebaliknya, yaitu menafsirkan suatu hasil atau model matematika ke dalam permasalahan aslinya.
Oleh karena itu, literasi matematis menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh siswa karena
kemampuan literasi matematis dipandang sebagai salah satu kemampuan untuk menempuh kehidupan
dalam aspek finansial, sosial, ekonomi dalam budaya, dan peradaban modern.
Tes matematika PISA memicu para siswa untuk menerapkan pengetahuan matematika mereka
untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks dunia nyata. Dalam memecahkan masalah
matematika, siswa dituntut untuk mengaktifkan sejumlah kompetensi matematika serta berbagai
pengetahuan konten matematika. Tes ini juga berguna untuk mengukur sejauh mana aplikasi
pendidikan pada masalah-masalah kehidupan nyata dan belajar seumur hidup pada siswa usia 15
tahun atau siswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan dasar terhadap kemampuan membaca,
matematika, ilmu pengetahuan alam dan pemecahan masalah. Penilaian PISA tidak hanya
memastikan siswa dapat mereproduksi apa yang telah mereka pelajari, tetapi juga untuk memeriksa
sejauh mana siswa dapat memperhitungkan apa yang telah mereka pelajari serta mengaplikasikan
pengetahuan tersebut ke dalam keadaan tidak rutin baik yang terjadi di dalam maupun di luar
lingkungan sekolah. Pendekatan ini merefleksikan suatu fakta yang terjadi dalam kehidupan modern
untuk memberikan penghargaan kepada individu bukan beradasarkam pada apa yang telah mereka
ketahui, tetapi bagaimana mereka dapat mengetahui sesuatu dari apa yang telah mereka ketahui.
Berdasarkan studi pendahuluan, teramati bahwa siswa terbiasa dengan pola belajar dengan siklus
guru untuk mentransfer materi dan memberikan contoh soal, selanjutnya siswa diberi latihan soal yang
sesuai dengan contoh. Hal ini menyebabkan siswa rentan terhadap budaya berpikir yang kurang kreatif
dan kurang inovatif dalam menyelesaikan soal karena siswa terbiasa dengan langkah pengerjaan soal
sesuai contoh. Demikian pula langkah pengerjaan yang dilakukan siswa menjadi monoton dan tidak
kreatif, bahkan ketika siswa memperoleh soal yang berbeda dari biasanya (tidak rutin) seperti soal
open-ended atau problem solving, siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut dan
mudah menyerah. Hal tersebut terjadi karena soal-soal tidak rutin berkaitan dengan pemberdayaan
kemampuan bernalar, berargumentasi, berkomunikasi, melakukan pemodelan, membuat koneksi serta
kemampuan merepresentasikan ide matematik yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, peranan literasi
matematis menjadi sangat penting bagi para siswa karena keterkaitannya yang sangat banyak dengan
pengembangan kemampuan matematis lainnya.
Tulisan ini mengungkapkan tentang kondisi tingkat literasi siswa SMP di Bandung pada tiga klaster
berdasarkan kategori PISA yang berguna untuk memberikan informasi terkait kemampuan yang telah
dimiliki siswa kepada pihak-pihak yang peduli untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan sekolah.
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Metodologi
Studi ini merupakan studi dengan menggunakan model penelitian survey. Penelitian survey
digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan
menggunakan sampel yang relatif kecil seperti diungkapkan oleh Creswell (2012:376) berikut, survey
research designs are procedures in quantitative research in which investigators administer a survey to
a sample or to the entire population of people to describe the attitudes, opinions, behaviors, or
characteristics of the Population. Demikian pula Gay (1987) menyatakan bahwa model survey paling
sering digunakan sebagai laporan penelitian karena model ini dapat memberikan kesempatan bagi
peneliti untuk mengumpulkan data dari populasi guna menentukan status populasi yang terkait dengan
satu atau lebih variabel. Model ini telah digunakan di berbagai bidang seperti ilmu politik, pendidikan
dan ekonomi. Hal senada diungkapkap oleh Borg dan Gall (1994, 1996) bahwa model survey
merupakan metodologi penelitian yang konstruktif dan dapat dianggap sebagai alat pengumpulan data
yang sistematis yang digunakan dalam penyelidikan pada skala besar. Instrumen survey yang
digunakan dalam penelitian dapat berupa kuesioner dan wawancara individu, catatan pemeriksaan
ataupun alat lainnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi standar dari semua subjek penelitian
dalam sampel untuk memperoleh generalisasi. Demikian pula menurut Gay (1987) dalam melakukan
survey, beberapa alat dapat digunakan baik secara sendiri, kombinasi atau triangulasi.
Menurut Borg dan Gall (1989) terdapat dua jenis survey, yaitu survey cross-sectional dan survey
longitudinal. Dalam survey cross-sectional data dikumpulkan dari sampel dari populasi yang telah
ditentukan. Informasi dikumpulkan pada satu titik waktu meskipun sebenarnya waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan mungkin mengambil lebih dari satu hari atau satu bulan. Umumnya, hal itu dapat
dianalisis dalam dua cara, yaitu deskripsi tunggal variabel dan eksplorasi hubungan. Dalam deskripsi
variabel tunggal, data mencerminkan hasil dari total sampel yang mencakup banyak tanggapan
alternatif dalam kuesioner tunggal. Sedangkan pada jenis kedua, yaitu survey longitudinal, data
dikumpulkan pada berbagai titik dalam waktu dan survey digunakan untuk mengeksplorasi hubungan
antara dua atau lebih variabel. Kuesioner bisa merujuk kepada fenomena masa lalu, sekarang dan
masa depan. Tujuan dari tipe ini adalah untuk memungkinkan perubahan atau asosiasi waktu pada
saat pembelajaran. Dengan demikian, studi cross-sectional dibatasi oleh faktor waktu sedangkan studi
longitudinal tidak dibatasi oleh waktu sehingga data yang diperoleh dari studi cross-sectional tidak
terdistorsi oleh ingatan respoden yang rusak.
Studi ini menggunakan model cross-sectional survey yang dilaksanakan selama kurang lebih tiga
bulan di Bandung dengan populasinya adalah siswa kelas VIII dari tiga SMP yang mewakili masingmasing klaster. Sekolah tersebut adalah SMPN 14 Bandung mewakili klaster 1, SMPN 15 Bandung
mewakili klaster 2 dan SMP Raksanagara Bandung mewakili klaster 3. Dari masing-masing sekolah
diambil satu kelas secara acak untuk dijadikan sampel uji coba soal PISA. Instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang diberikan untuk mengukur atau mengetahui perubahan
kemampuan litersi matematis siswa dalam uji coba soal PISA. Tipe tes yang diberikan berbentuk
pilihan ganda, isian singkat dan essay sejalan dengan pernyataan Suherman (2003:77) tes essay amat
baik untuk menarik hubungan antara pengetahuan atau fakta-fakta yang telah mengendap dalam
struktur kognitif siswa dengan pengertian materi yang sedang dipikirkannya.
Soal PISA yang diujicobakan diambil langsung dari sampel questions for PISA sehingga tidak perlu
diteskan sebelumnya. Karena soal tersebut sudah sesuai dengan standar PISA sehingga tidak perlu
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diketahui validitas, realibilitas, daya pembeda dan indeks kesukaran dari soal tersebut. Soal PISA
tersebut terdiri dari 20 soal tentang bangun dan ruang, perubahan dan keterkaitan, kuantitas,
ketidakpastian data, grafik dan kecepatan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data
kualitatif sehingga pengolahan datanya berupa analisis data non statistic dengan teknik setiap soal
yang diujicobakan akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil jawaban tes siswa. Analisis yang
dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui letak kesalahan yang dilakukan siswa serta penjabaran dari
jawaban siswa untuk mengetahui pencapain tingkat kemampuan literasi matematis siswa.
Terdapat tujuh komponen penting dalam kerangka penilaian literasi matematis 2012 yaitu:
1. Communication, literasi matematis melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah.
Seseorang melihat adanya suatu masalah dan kemudian tertantang untuk mengenali dan
memahami permasalahan tersebut. Membuat model merupakan langkah yang sangat penting
untuk memahami, memperjelas, dan merumuskan suatu masalah. Dalam proses menemukan
penyelesaian, hasil sementara mungkin perlu dirangkum dan disajikan. Selanjutnya, ketika
penyelesaian ditemukan, hasil juga perlu disajikan kepada orang lain disertai penjelasan serta
justifikasi. Kemampuan komunikasi diperlukan untuk bisa menyajikan hasil penyelesaian masalah.
2. Mathematizing, literasi matematis juga melibatkan kemampuan untuk mengubah (transform)
permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika atau justru sebaliknya yaitu menafsirkan
suatu hasil atau model matematika ke dalam permasalahan aslinya. Kata ‘mathematizing’
digunakan untuk menggambarkan kegiatan tersebut.
3. Representation. Literasi matematis melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali
(representasi) suatu permasalahan atau suatu obyek matematika melalui hal-hal seperti: memilih,
menafsirkan, menerjemahkan, dan mempergunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus,
persamaan, maupun benda konkret untuk memotret permasalahan sehingga lebih jelas.
4. Reasoning and Argument. Literasi matematis melibatkan kemampuan bernalar dan memberikan
alasan. Kemampuan ini berakar pada kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan analisis
terhadap informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang beralasan.
5. Devising Strategies for Solving Problems. Literasi matemas melibatkan kemampuan
menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. Beberapa masalah mungkin sederhana dan
strategi pemecahannya terlihat jelas, namun ada juga masalah yang perlu strategi pemecahan
cukup rumit.
6. Using Symbolic, Formal and Technical Language and Operation. Literasi matematis
melibatkan kemampuan menggunakan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis.
7. Using Mathematics Tools. Literasi matematis melibatkan kemampuan menggunakan alat-alat
matematika, misalnya melakukan pengukuran, operasi dan sebagainya.
PISA mentransformasikan prinsip-prinsip literasi matematis menjadi tiga komponen yaitu: (1)
Komponen Konten. Dalam studi PISA dimaknai sebagai isi atau materi atau subjek matematika yang
dipelajari di sekolah yaitu meliputi perubahan dan keterkaitan, ruang dan bentuk, kuantitas, dan
ketidakpastian data; (2) Komponen Proses. Dalam studi PISA dimaknai sebagai hal-hal atau langkahlangkah seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi atau konteks tertentu
dengan menggunakan matematika sebagai alat. Kemampuan proses didefinisikan sebagai
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kemampuan seseorang dalam merumuskan (formulate), menggunakan (employ) dan menafsirkan
(interprate) matematika untuk memecahkan masalah yang melibatkan kemampuan dalam komunikasi,
matematisasi, representasi, penalaran dan argumentasi, menentukan strategi untuk memecahkan
masalah, penggunaan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis sebagai alat matematika; (3)
Komponen Konteks.
Dalam studi PISA dimaknai sebagai situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan yang
diujikan yang dapat terdiri atas: (a) konteks pribadi (personal): Pertanyaan yang diklasifikasikan
dalam konteks pribadi misalnya tentang sepeda. Stimulus memberikan informasi tentang biaya
komponen sepeda, dan pertanyaan-pertanyaan meminta siswa untuk melakukan berbagai perhitungan
untuk mengeksplorasi biaya dan pilihan yang terkait dengan membangun sepeda dari komponenkomponennya. Hal ini diasumsikan bahwa konteks seperti itu merupakan permasalahan langsung yang
teradi sehari dan relevan kengan kehidupan pribadi siswa; (b) konteks pekerjaan (occupational) :
konteks pendidikan dan pekerjaan termasuk situasi masalah yang siswa mungkin dihadapi saat berada
di sekolah, termasuk masalah-masalah yang dirancang khusus untuk tujuan mengajar atau praktek,
atau masalah yang akan ditemui dalam situasi kerja; (c) konteks sosial (social) : situasi-situasi yang
dialami dalam interaksi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan dunia luar. Contohnya adalah
berita perampokan yang diberitakan di koran, dan meminta siswa untuk membuat penilaian tentang
klaim yang dibuat dalam artikel; dan (d) konteks ilmu pengetahuan termasuk intra matematika
(scientific); contoh item disajikan dalam konteks ilmiah dapat ditemukan pada contoh soal tentang
penurunan kadar CO2. Contoh soal ini digunakan pada tahap uji coba lapangan tapi tidak termasuk
dalam instrumen tes survey utama. Stimulus untuk contoh soal ini menyajikan data ilmiah tentang
tingkat emisi karbon dioksida untuk beberapa negara, dan meminta siswa untuk menafsirkan dan
memanfaatkan data yang disajikan.
Dalam rangka mengoperasionalkan kompetensi matematis, kompetensi dalam soal PISA
dikelompokkan menjadi tiga kompetensi, yaitu:
1. Reproduksi. Kompetensi reproduksi mengharuskan siswa untuk menunjukkan bahwa mereka
dapat menangani pengetahuan tentang fakta-fakta, mengenali ekuivalensi, merecall objek dan sifat
matematika, melakukan prosedur rutin, menerapkan standar algoritma, dan menerapkan
keterampilan teknis. Siswa juga harus menangani dan mengoperasikan pernyataan dan ekspresi
yang berisi simbol dan rumus dalam bentuk standar. Penilaian dari kelompok reproduksi sering
dimuat pada pilihan ganda, isian singkat, pencocokan, atau format open-ended.
2. Koneksi. Kompetensi koneksi mengharuskan siswa untuk menunjukkan bahwa mereka dapat
membuat hubungan antara informasi dan domain yang berbeda dalam matematika, dan
mengintegrasikan informasi untuk memecahkan masalah sederhana, di mana siswa memiliki
pilihan strategi atau pilihan dalam penggunaan alat matematika. Pertanyaan yang termasuk dalam
cluster kompetensi koneksi non-rutin, tetapi mereka membutuhkan jumlah yang relatif kecil dari
terjemahan antara konteks masalah dan dunia matematika. Dalam memecahkan masalah ini siswa
perlu menangani berbagai bentuk representasi sesuai dengan situasi dan tujuan, dan untuk dapat
membedakan dan berhubungan pernyataan berbeda seperti sebagai definisi, klaim, contoh,
pernyataan dan bukti. Siswa juga harus menunjukkan pemahaman yang baik tentang bahasa
matematika, termasuk decoding dan menafsirkan bahasa simbolik dan formal dan memahami
hubungannya dengan bahasa sehari-hari. Pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi
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koneksi sering ditempatkan dalam pribadi, umum atau pendidikan dan konteks kerja dan
melibatkan para siswa dalam matematika pengambilan keputusan.
3. Refleksi. Kompetensi refleksi biasanya menempatkan siswa dengan situasi yang relatif tidak
terstruktur, dan meminta mereka untuk mengenali dan mengekstrak matematika yang tertanam
dalam situasi tersebut, dan untuk mengidentifikasi dan menerapkan matematika yang diperlukan
untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa harus menganalisis, menafsirkan, mengembangkan
model dan strategi mereka sendiri, dan membuat argumen matematika termasuk bukti dan
generalisasi. Kompetensi ini meliputi komponen penting yang melibatkan analisis model dan
refleksi pada proses.Pertanyaan yang sesuai dengan kompetensi refleksi juga mengharuskan
siswa untuk menunjukkan bahwa mereka dapat berkomunikasi secara efektif dengan cara yang
berbeda (misalnya memberikan penjelasan dan argumen dalam bentuk tertulis, atau mungkin
menggunakan visualisasi) .Komunikasi dimaksudkan untuk menjadi proses dua arah: siswa juga
harus mampu untuk memahami komunikasi yang dihasilkan oleh orang lain yang berisi komponen
matematika.
Penilaian literasi matematis yang dilakukan oleh studi ini merujuk pada kategori penilaian PISA
yang terdiri dari 6 tingkatan atau level, namun di dalam studi ini penilaian hanya dilaksanakan untuk
level 1 sampai dengan level 5. Kemampuan yang diukur dari masing-masing level berdasarkan
standar PISA adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Level dan kemampuan berdasarkan kategori PISA.
Level

Kemampuan Yang Diukur

1

Siswa mampu menjawab pertanyaan yang konteksnya umum. Soal yang disajikan berisi informasi
yang relevan dan pertanyaannya jelas, sehingga siswa dapat menyelesaikannya dengan
menggunakan prosedur rutin menurut intruksi yang eksplisit.

2

Siswa mampu menginterpretasikan dan mengenali situasi yang memerlukan inferensi langsung. Pada
level ini, siswa dapat menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau konfeksi sederhana dan
dapat memberikan alasan secara langsung.

3

Siswa mampu melaksanakan prosedur yang memerlukan keputusan secara berurutan serta dapat
menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana. Pada level ini, siswa dapat
menginterpretasikan berdasarkan sumber informasi yang berbeda dan mengkomunikasikan hasil
interpretasinya

4

Siswa mampu bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang konkrit dan kompleks. Pada
level ini, siswa dapat menggunakan keterampilannya dengan baik dalam mengemukakan alasan dan
pandangannya sesuai dengan konteks yang ada serta dapat memberikan penjelasan dan
mengkomunikasikannya disertai dengan argumen yang jelas.

5

Siswa mampu bekerja dengan model situasi yang kompleks, mereka dapat membuat dugaandugaan, memilih dan mengevaluasi strategi untuk memecahkan masalah yang rumit. Pada level ini
siswa dituntut untuk dapat bekerja dengan menggunakan penalaran yang luas, seta melakukan
refleksi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

6

Siswa mampu melakukan generalisasi berdasarkan situasi yang kompleks, menghubungkan sumber
informasi berbeda dan menerjemahkannya. Pada level ini siswa dituntut untuk bisa berpikir dan
bernalar secara matematis, dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam.
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Sedangkan tes PISA yang diajukan kepada para siswa ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 2. Beberapa contoh soal pada tes PISA.
No Level

Konteks

Konten

Kompetens
i

Indikator

Soal

1

5

Pendidikan Ruang dan Reproduksi Siswa diharapkan mampu
dan
Bentuk (
menggunakan informasi
Pekerjaan Segitiga)
yang
diberikan
dan
menguraikanya
dalam
bentuk visual dan spatial

Segitiga PQR adalah segitiga siku-siku di R. Garis RQ lebih
pendek daripada garis PR. M adalah titik tengah dari garis PQ
sedangkan N adalah titik tengah dari garis QR. S adalah titik di
dalam segitiga. Garis MN lebih panjang daripada garis MS.
Gambar yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah ...

2

2

Pendidikan Ruang dan Reproduksi Siswa diharapkan mampu Terdapat enam buah dadu seperti pada gambar di bawah.
dan
Bentuk
mengaplikasikan
aturan Aturan untuk semua dadu adalah jumlah titik pada dua sisi muka
Pekerjaan (Dadu)
yang
berlaku
dan dadu yang berlawanan selalu berjumlah tujuh.
menggunakan kemampuan
representasi spasial untuk
mengubah tampilan dar
gambar ke dalam bentuk
tabel
Isilah setiap kotak dengan jumlah titik yang ada pada sisi bawah
dadu sesuai dengan gambar di atas
(d
)

3

4

5

5

Pribadi

Pribadi

Perubahan Reproduksi Siswa diharapkan mampu
dan
menggunakan
ekspresi
Keterkaita
aljabar
baku
untuk
n ( Jalanmenyelesaikan masalah.
jalan)

Perubahan Koneksi
dan
Keterkaita
n ( Jalanjalan)

(c
)

(b
)

(a
)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(f)

(e
)

Gambar di atas menunjukkan jejak kaki seorang pria yang
sedang jalan-jalan. Panjang langkah antara dua tumit kaki yang
𝑃=140, dimana hubungan P dan n adalah n = jumlah langkah
permenit sedangkan P = panjang langkah dalam meter.

jika rumus tersebut berlaku pada Budi yang sedang jalan-jalan
dan Budi melangkah sebanyak 70 langkah permenit, berapakah
panjang langkah Budi? Tujukkan cara pengerjaannya.
Siswa diharapkan mampu Diketahui panjang langkah Sandi adalah 0,80 meter. Jika rumus
melengkapi konversi.
pada nomor sebelumnya berlaku, hitunglah kecepatan langkah
Sandi dalam meter permenit.
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Tabel 2. (Lanjutan…)
No Level
5

2

Konteks

Konten

Kompetensi

Pendidikan Ruang dan Koneksi
dan
Bentuk
Pekerjaan (Tukang
Kayu)

Indikator

Soal

Siswa diharapkan mampu Seorang tukang kayu mempunyai 32 meter kayu dan ingin
menguraikan informasi
membuat pagar disekeliling bagian luar kebun. Dia mempunyai
visual, menggunakan
beberapa desain kebun seperti gambar di bawah ini
A A
B
kemampuan
berargumentasi,
6m
6m
menggunakan beberapa
pengetahuan dan
10 m
10 m
pengertian geometri,
menggunakan pemikiran
C
D
logis yang berkelanjutan
6m

6m

10 m

10 m

Pilihlah jawaban YA atau TIDAK untuk setiap desain yang
mengindikasikan apakah pagar bisa dibuat dengan 32 meter
kayu.
Desain Kebun
A
B
C
D
6

4

Pribadi

Perubahan Koneksi
dan
Keterkaitan
(Internet
Chat)

Siswa diharapkan mampu
mengidentifikasi bentuk
matematik yang relevan,
menyelesaikan soal yang
tidak rutin tetapi mudah,
mengunakan representasi
yang berbeda.

Bisa menbuat pagar dengan 32
meter kayu
YA / TIDAK
YA / TIDAK
YA / TIDAK
YA / TIDAK

Mark (dari Sydney, Australia) dan Hans (dari Berlin, Jerman)
sering mengobrol via internet. Mereka harus log in internet pada
waktu yang bersamaan supaya bisa mengobrol.
Untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mengobrol, Mark
melihat bagan waktu di seluruh dunia dan menemukan sebagai
berikut

Greenwich 12 Tengah malam

7

5

Pribadi

Perubahan Refleksi
dan
Keterkaitan
(Internet
Chat)

Siswa diharapkan mampu
memahami pertanyaan,
membuat
model
matematika,
mengidentifikasi
waktu
yang tepat.

1

Umum

Kuantitas Reproduksi
(Nilai
Tukar Mata
Uang)

Siswa diharapkan mampu
menginterpretasikan
keterkaitan
matematis
yang mudah dan eksplisit,
mengidentifikasi
dan
melengkapi
perkalian
dengan
tepat,
mereproduksi
prosedur
rutin dengan benar.

Sydney 10:00 pagi

Jika di Sydney sekarang pukul 7 malam, pukul berapakah di
Berlin sekarang?
Mark dan Hans tidak dapat mengobrol diantara pukul 9 pagi
sampai pukul 4:30 sore pada waktu lokal masing-masing karena
mereka harus pergi ke sekolah. Begitu juga antara pukul 11
malam sampai pukul 7 pagi pada waktu lokal mereka karena
mereka sedang tidur.
Kapankah waktu yang tepat untuk mengobrol bagi Mark dan
Hans? Tulis waktu lokal masing-masing pada tabel di bawah ini.
Tempat
Sydney
Berlin

8

Berlin 1:00 pagi

Waktu

Mei-ling dari Singapura sedang bersiap-siap pergi ke Afrika
Selatan selama 3 bulan dalam rangka pertukaran pelajar. Dia
harus menukarkan dolar singapura (SGD) ke rand Afrika
Selatan (ZAR). Mei-ling mengetahui bahwa nilai tukar mata
uang dolar singapura dan rand Afrika Selatan adalah
1 SGD = 4,2 ZAR. Mei-ling menukarkan 3000 dolar singapura ke
rand Afrika Selatan dengan nilai tukar mata uang di atas.
Berapakah uang yang diperoleh Mei-ling dalam ZAR setelah
ditukar ke rand Afrika Selatan?
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Tabel 2. (Lanjutan…)
No Level

Konteks

Konten

Indikator

Soal

Reproduksi

Siswa diharapkan mampu
mengenali
perubahan
dari
pertanyaan
sebelumnya (soal no 8)
yang menuntut jawaban
kebalikannya, melengkapi
pembagian
untuk
mendapatkan jawaban
yang tepat.

Setelah 3 bulan tinggal di Afrika Selatan sisa uang Mei-ling
adalah 3900 ZAR. Karena akan pulang kembali ke Singapura,
Mei-ling harus menukar kembali sisa uangnya ke dolar singapur
dengan nilai tukar sebagai berikut
1 SGD = 4 ZAR
Berapakah uang yang dipunyai Mei-ling dalam SGD?

Koneksi

Siswa diharapkan mampu
mengembangkan strategi
untuk menghubungkan
dua informasi dari setiap
komponen: angka yang
disediakan dan angka
yang dibutuhkan untuk
membuat setiap set rak
buku.

Ketidakpa Refleksi
stian Data
(Gempa
Bumi)

Siswa diharapkan mampu
mempertimbangkan
pernyataan
yang
diberikan
dan
merefleksikan
artinya
dan memilih arti yang
tepat dari empat respon
yang mungkin.

Untuk membuat sebuah rak buku, tukang kayu memerlukan
bahan-bahan berikut
4 panel kayu panjang
6 panel kayu pendek
12 klip kecil
2 klip besar
14 mur
Tukang kayu mempunyai persediaan 26 panel kayu panjang, 33
panel kayu pendek, 200 klip kecil, 20 klip besar dan 510 mur.
Berapa banyak rak buku yang bisa dibuat tukang kayu tersebut:
Film dokumenter yang menayangkan tentang gempa bumi dan
berapa seringnya gempa bumi terjadi. Di dalam film tersebut
terdapat diskusi tentang prediksi dari gempa bumi.
Seorang pakar geologi menyatakan: “dalam dua puluh tahun
mendatang, kemungkinan terjadinya gempa bumi di kota Zed
adalah dua berbanding tiga”
Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan
pernyataan dari pakar geologi di atas?
A.
, jadi antara 13 dan 14 tahun dari sekarang

9

2

Umum

10

3

Pendidikan Kuantitas
dan
(Rak
Pekerjaan Buku)

11

4

Ilmiah

12

4

Kuantitas
(Nilai
Tukar
Mata
Uang)

Pendidikan Kuantitas
dan
(Pizza)
Pekerjaan

Kompetensi

Koneksi

Siswa diharapkan mampu
membaca
dan
menginterpretasikan teks
kompleks,
membuat
model matematika yang
relevan, mengembangkan
strategi yang terstruktur
untuk
memastikan
menemukan
semua
jawaban yang mungkin

akan terjadi gempa bumi di kota Zed
2, jadi kamu bisa yakin bahwa akan terjadi gempa bumu di
kota Zed pada satu waktu antara 20 tahun mendatang.
C. Kemungkinan terjadinya gempa bumi di kota Zed pada
satu waktu dalam kurun 20 tahun mendatang lebih besar
daripada kemungkinan tidak terjadinya gempa bumi.
D. Kamu tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi, karena
tidak ada yang tahu pasti kapan gempa bumi itu akan
terjadi.
Di restoran pizza, kamu bisa memdapat pizza biasa dengan dua
toping yaitu keju dan tomat. Kamu juga bisa membuat pizza
kamu sendiri dengan extra toping. Kamu bisa memilih dari
empat buah extra toping yang berbeda yaitu ham, jamur, jagung
dan tuna.
Mima ingin memesan pizza dengan dua topping extra yang
berbeda.
Berapa banyak kombinasi toping pizza yang dapat dipilih Mima?
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Tabel 2. (Lanjutan…)
No Level

Konteks

Konten

Kompetensi

Indikator

Soal

13

2

Pendidikan Ruang dan Reproduksi
dan
Bentuk
Pekerjaan (Tangga)

Siswa diharapkan mampu Gambar dibawah ini mengilustrasikan sebuah tangga dengan 14
mengekstrak
informasi anak tangga dan total tinggi tangga 252 cm.
yang relevan dari satu
sumber, mengaplikasikan
algoritma dasar.

14

3

Pribadi

Siswa diharapkan mampu
menguraikan
dan
menginterpretasikan
objek dua dimensi secara
spasial,
menginterpretasikan
objek tiga dimensi yang
berkaitan,
menginterpretasikan
secara dua arah antara
model dan kenyataan,
memeriksa
keterkaitan
kuantitatif dasar.

Berapakah tinggi dari masing-masing anak tangga?
Ruang dan Koneksi
Bentuk
(Kubus
Bernomor)

I

15

3

Pendidikan Kuantitas
dan
(Pola
Pekerjaan Tangga)

II

Reproduksi

Dadu adalah kubus bernomor spesial yang
mempunyai aturan: total angka dari titik pada dua buah sisi dadu
yang berlawanan selalu berjumlah tujuh.
Kamu dapat membuat kubus bernomor dengan memotong,
melipat dan mengelem kertas. Ini bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Pada gambar di bawah ini kamu dapat melihat
empat kerangka kubus yang diberi titik pada setiap sisinya.
Kerangka manakah yang jika dilipat dapat membentuk dadu
memenuhi aturan bahwa jumlah titik pada dua sisi dadu yang
berlawanan adalah tujuh
I

II

III

IV

5

Umum

Ketidakpa Koneksi
stian Data
(Ramalan
Cuaca)

IV

Siswa diharapkan mampu Inov membangun pola tangga menggunakan kotak. Ini langkahmengenali pola angka langkah yang Inov lakukan
dan pola geometri dasar.

Langkah 1

16

III

Siswa diharapkan mampu
menginterpretasikan
dengan benar pernyataan
yang
diberikan
dan
menghubungkannya
dengan konteks yang
digambarkan,
menggunakan
refleksi
dan menginterpretasikan
situasi dari peluang
standar, membandingkan
maksud
dari masingmasing
pilihan
berdasarkan
informasi
yang diberikan

Langkah 2

Langkah 3

Seperti yang kamu lihat, Inov menggunakan satu kotak pada
langkah 1, tiga kotak pada langkah 2 dan 6 kotak pada langkah
3
Berapa banyak kota yang dibutuhkan Inov untuk langkah 4?
Pada suatu hari, ramalan cuaca memprediksi bahwa dari pukul
12 siang sampai pukul 6 sore kemungkinan terjadinya hujan
adalah 30%
Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan ramalan cuaca
tersebut?
A. 30% dari daerah sekitar yang disebutkan dalam ramalan
cuaca akan terjadi hujan
B. 30% dari 6 jam (total dari 108 menit) akan terjadi hujan
C. Untuk orang di daerah tersebut, 30 orang dari total 100
orang akan terkena hujan
D. Jika prediksi tersebut berlaku untuk 100 hari, maka 30
hari dari total 100 hari akan hujan
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Tabel 2. (Lanjutan…)
No Level

Konteks

Konten

Kompetensi

Indikator

Soal

17

3

Pendidikan Kuantitas Koneksi
dan
(Minuman)
Pekerjaan

Siswa diharapkan mampu
mengembangkan strategi
untuk menghubungkan
dua informasi dari setiap
komponen: angka yang
disediakan dan angka
yang dibutuhkan untuk
membuat jus.

Kamu akan membuat jus sayur dan buah. Untuk membuat 1000
mL jus sayur dan buah, kamu menggunakan komposisi sebagai
berikut:
Jus apel 600 mL
Jus jeruk 300 mL
Jus seledri 100 mL
Berapa mL jus jeruk yang kamu butuhkan untuk membuat 1200
mL jus sayur dan buah?

18

2

Ilmiah

Siswa diharapkan mampu
mengekstrak
informasi
dari
satu
sumber,
membuat
representasi
tunggal.

Kiki pergi jalan-jalan mengendarai mobil. Dalam perjalanan,
seekor kucing melintas ke depan mobil. Kiki menginjak rem dan
menghindari menabrak kucing tersebut. Karena kaget dan agak
ketakutan, Kiki memutuskan untuk kembali pulang ke rumah.
Grafik di bawah ini adalah catatan dari kecepatan mobil selama
jalan-jalan.

Perubahan Reproduksi
dan
Keterkaita
n
(Mengend
arai Mobil)

Catatan Kiki
72
60
Kecepata
n
(km/jam)

48
36
24
12
0
9:00

9:04

9:08

9:12

Waktu

19

2

Ilmiah

20

4

Ilmiah

Perubahan Reproduksi
dan
Keterkaita
n
(Menendar
ai Mobil)
Perubahan Koneksi
dan
Keterkaita
n
(Mengend
arai Mobil)

Berapa kecepatan maksimum mobil selama jalan-jalan
tersebut?
Siswa diharapkan mampu Kapan Kiki menginjak rem untuk menghindari menabrak kucing?
menginterpretasikan
grafik,
membuat
kesimpulan langsung dari
grafik.
Siswa diharapkan mampu
menunjukkkan wawasan
matematika, menganalisa
grafik, menandai dan
menginterpretasikan dua
keliling bidang yang ada
pada grafik, memberikan
alasan
dan
mengkomunikasikan hasil
dari proses tersebut
termasuk model eksplisit
dari grafik.

Apakah rute yang Kiki ambil ketika pulang ke rumah lebih
pendek daripada jarak yang dilalui Kiki dari rumah ketempat
kejadian dimana Kiki hampir menabrak kucing?
Berikan penjelasan yang mendukung jawabanmu menggunakan
informasi yang diberikan pada gambar.

Hasil dan Pembahasan
Analisis kemampuan literasi matematis siswa diperoleh dari hasil jawaban siswa melalui uji coba
soal PISA. Data diolah dengan menganalisis proses pengerjaan soal yang dideskripsikan siswa untuk
mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap soal-soal PISA dan mengetahui letak kesalahan
yang siswa lakukan pada saat menjawab. Berikut ini disajikan data persentase pencapaian siswa untuk
setiap butir soal.
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Gambar 1. Persentase pencapaian kemampuan literasi matematis siswa.
Berdasarkan pembahasan soal-soal di atas, dapat diketahui bahwa siswa sudah mampu
menyelesaikan soal-soal PISA untuk level 1-3 tanpa mengalami terlalu banyak kendala dalam proses
pengerjaannya. Sedangkan untuk soal-soal PISA level 4 dan level 5 siswa masih mengalami berbagai
macam kendala dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa
tingkat kemampuan literasi matematis siswa untuk level 1 adalah tinggi (78,7%), untuk level 2 dan level
3 adalah sedang (66,66% dan 65,65%) sedangkan untuk level 4 dan level 5 adalah rendah (45,65%
dan 45,14%).
Rata-rata tingkat pencapaian literasi matematis siswa secara keseluruhan adalah 59,01%.
Berdasarkan statistik mungkin angka ini lumayan tinggi, namun karena soal-soal yang digunakan pada
penelitian ini termasuk soal-soal kategori mudah, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan literasi
matematis siswa dalam uji coba soal-soal PISA masih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan Turmudi, Permanasari A, Vismaia, Dewanto L, Purwaningrum CP
(2015.Inpress) dengan rata-rata pencapaian siswa 32% (dengan subjek penelitian sebanyak 310
siswa).
Sedangkan rata-rata tingkat pencapaian literasi matematis berdasarkan klaster sekolah tampak
pada diagram berikut:

Gambar 2. Persentase pencapaian kemampuan literasi matematis berdasarkan klaster.
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Hasil pengamatan kekeliruan respon siswa secara umum untuk setiap butir soal ditampilkan pada
Tabel. 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Kekeliruan respon siswa secara umum.
No soal
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

17
18
19
20

Bentuk kekeliruan
Siswa kurang cermat dalam membaca soal dan menggunakan informasi yang tersedia.
Siswa kurang memahami soal sehingga ada beberapa siswa yang malah menulis jumlah angka yang ada
pada sisi atas dadu sesuai gambar.
a. Siswa keliru dalam menggunakan konsep dasar matematika.
b. Siswa masih belum mampu menggunakan ekspresi aljabar yang baku dalam proses perhitungan
tersebut.
Siswa belum mampu melakukan konversi bilangan desimal menjadi pecahan serta belum mampu
menggunakan rumus yang diberikan pada soal untuk memperoleh jawaban yang benar.
Siswa kurang memahami soal sehingga terjadi salah persepsi terhadap soal yang disajikan.
a. Siswa sudah mengetahui perbedaan waktu antara Sydney dan Berlin yaitu 7 jam, namun siswa keliru
dalam menentukan tempat mana yang memiliki waktu yang lebih dekat dengan waktu GMT. Operasi yang
harusnya dilakukan dalam pengerjaan soal tersebut adalah operasi pengurangan bukan operasi
penjumlahan.
b. siswa sudah benar dalam menentukan perbedaan waktu antara Berlin dan Sydney, tetapi dalam
pengerjaan soal, siswa melakukan kesalahan berupa kekeliruan dalam penulisan angka 9 menjadi angka
7 yang mengakibatkan pengerjaaan soal tersebut menjadi salah.
Siswa belum mampu mengidentifikasi data yang diberikan pada soal secara tepat.
Siswa tidak menuliskan proses pengerjaannya sehingga kemungkinan siswa melakukan kekeliruan dalam
mengerjakan proses perkalian atau siswa tidak memahami dengan jelas maksud dari pertanyaan di atas.
Siswa kurang memehami konsep aljabar khususnya terkait dengan invers dari sebuah operasi apabila
diterapkan dalam soal berkonteks.
Siswa keliru dalam mengaitkan beberapa informasi dan konsep serta keliru dalam membuat strategi yang
tepat.
Siswa belum mampu merefleksikan arti dari pernyataan yang diberikan dan keliru dalam membuat
kesimpulan dari dua fakta yang tidak saling berkaitan.
Siswa sudah mampu membuat strategi penyelesaian namun keliru dalam menyusun persamaan matematis
a. Siswa keliru dalam memahami soal, belum mampu mengekstrak informasi yang relevan dari satu sumber
dan belum mampu mengaplikasikan algoritma dasar.
b. Siswa berpikiran terlalu jauh dalam mengartikan soal di atas, padahal soal tersebut merupakan soal
aplikasi untuk konsep pembagian dasar.
Siswa mampu menguraikan dan menginterpretasikan objek dua dimensi secara spasial, menginterpretasikan
objek tiga dimensi yang berkaitan dan menginterpretasikan secara dua arah antara model dan kenyataan.
Namun siswa melakukan kekeliruan dalam proses pemeriksaan keterkaitan kuantitatif dasar.
Siswa mampu mengenali pola geometri dasar tetapi keliru dalam mengartikan soal.
Siswa belum mampu menginterpretasikan dengan benar pernyataan yang diberikan dan
menghubungkannya dengan konteks yang digambarkan, menggunakan refleksi dan menginterpretasikan
situasi dari konsep peluang, membandingkan maksud dari masing-masing pilihan berdasarkan informasi
yang diberikan.
Siswa sudah mampu memahami soal dan menggunakan aturan yang benar, tetapi melakukan kekeliruan
dalam proses perhitungan akhir.
Siswa belum mampu mengekstrak informasi dari satu sumber dan membuat representasi tunggal.
Siswa belum mampu menginterpretasikan grafik, membuat kesimpulan langsung dari grafik.
Siswa tersebut belum mampu menganalisis grafik, menandai dan menginterpretasikan dua keliling bidang
yang ada pada grafik.
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Kesimpulan
Berdasarkan kategori PISA diperoleh bahwa tingkat pencapaian kemampuan literasi matematis
siswa SMP untuk level 1 berada pada kategori tinggi, untuk level 2 dan level 3 berada pada kategori
sedang, sedangkan untuk level 4 dan level 5 berada pada kategori rendah. Sedangkan secara
keseluruhan tingkat pencapaian kemampuan literasi matematis siswa masih berada pada kategori
rendah.

Daftar Pustaka
Abdullah, Hawa, S. (2001). “Quantitative and Qualitative Research Methods: Some Strengths and
Weaknesses. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. 17, 121.
Aini, I. N. (2013) Meningkatkan Literasi Matematis Siswa melalui Pendekatan Keterampilan Proses
Matematis. Tesis PPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
Al Bani, A. (2013). Penelitian Survei [Online]. http://aldialbani.blogspot.com/2013/01/penelitiansurvei.html
Close-Sean. (2009). “Gender and PISA Mathematics: Irish result in context”. European Educational
Research Journal. 8(1), 20-21.
Levenberg-Ilana, I. (2015). “Literacy in Mathematics with “Mother Goose”. International Journal of
Learning & Development. 5(1), 27-28.
Maryanti, E. (2012) Peningkatan Literasi Matematis Siswa Melalui Pendekatan Metacognitive
Guidance. Tesis PPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
OECD. (2006) PISA Realesed Items Mathematics. [Online]. Tersedia: releasedPISAItems_Maths.doc
OECD. (2010) Preparing Students For PISA. [Online]. Tersedia: www.oecd.org/publishing.
OECD. (2012) Learning Mathematics For Life : a View Perspective From PISA. [Online]. Tersedia:
www.oecd.org/publishing.
OECD. (2012) Measuring Up: Canadian Results Of The OECD PISA Study. [Online]. Tersedia:
www.oecd.org/publishing.
OECD. (2012) PISA Realesed Items- Mathematics. [Online]. Tersedia: releasedPISAItems_Maths.doc
OECD. (2012) Take the Test Sample Questions From OECD’s PISA Assessments. [Online]. Tersedia:
www.oecd.org/publishing/corrigenda.
OECD. (2012). PISA 2012 Result In Focus What 15-Year-Olds Know and What They Can Do With
What They Know. [Online]. Tersedia: www.oecd.org/publishing.
Ojose-Bobby. (2011). “Mathematics Literacy: Are We Able To Put The Mathematics We Learn Into
Everyday Use?”. Journal of Mathematics Education. 4(1), 90-99.
Saragih, M. J. (2014) Meningkatkan Literasi Matematis Dan Motivasi Belajar Siswa Dengan Strategi
Pembelajaran SQ3R. Tesis PPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
Sastradipoera, K. (2005) Mencari Makna di Balik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung:
Kappa-Sigma.
Silverman, D. (2005) Doing Qualitative Research Second Edition. Trowbridge Wiltshire: The Crornwell
Press.

24

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)
Edisi 2 No. 3, Jul – Sep 2015, p.10 – 25
ISSN: 2355-4118

Stacey-Kaye. (2010). “Mathematical and Scientific Around The World”. Journal of Science and
Mathematics Education in Southeast Asia. 33(1), 7-12.
Suherman, E. (2003). Evaluasi Pembelajaran Matematika untuk Guru dan Mahasiswa Calon Guru
Matematika. Bandung: JICA.
Turmudi, Permanasari,A., Vismaia. (2015). “Mathematic Literacy for Junior Secondary Students in
Bandung, Indonesia: a Survey using PISA-like Problems”. SPS UPI Bandung : (Inpress).
Wardono. (2015). “The Realistic Scientific Humanist Learning With Character Education To Improve
Mathematics Literacy Based On PISA”. International Journal of Education and Research. 3(1), 351353.
Wirartha, I M. (2006). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis. Jogjakarta : ANDI.

25

