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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan faktor terpenting bagi suatu negara untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia dari tahun ke 

tahun selalu meningkatkan mutu pendidikannya agar tercipta lulusan yang 

berkualitas. Hal yang dapat mendukung lulusan berkualitas salah satunya adalah 

penguasaan kompetensi yang ada di dalam pendidikan abad 21. Pembelajaran 

dengan model pendidikan abad ke-21 perlu memasukkan adanya kemampuan 

literasi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan teknologi (Mustagfiroh, 

2020). Hal ini dapat diwujudkan melalui keterampilan abad ke-21 atau 4C meliputi 

kolaborasi (collaboration), berpikir kritis (critical thinking), komunikasi 

(communication), dan kreatif (creativity). Penguasaan kecakapan abad ke-21 dapat 

didukung dengan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah siswa pada mata 

pelajaran matematika maupun bidang lain.  

Salah satu mata pelajaran yang selalu dipelajari di sekolah mulai dari 

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu mata pelajaran 

matematika. Riedesel (Ivani Hananta & Ratu, 2019) berpendapat bahwa 

matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pola yang di dalamnya 

tidak hanya berhitung saja, tetapi ilmu yang berguna dalam menyelesaikan masalah. 

Matematika merupakan ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu lainnya seperti 

sosial, sains, kesehatan karena rumus, aksioma, dan pembuktian yang ada di 

matematika dapat mendukung ilmu-ilmu tersebut (Hamzah & Muhlisrarini, 2014: 

51). Matematika adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Contohnya yaitu dalam bidang 

ekonomi digunakan untuk menghitung transaksi jual beli, keuntungan, kerugian, 

dan lainnya masih banyak lagi. Hal ini berarti, matematika memiliki peranan krusial 

dalam menemukan dan menyelesaikan suatu masalah pada kehidupan manusia.   
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Penilaian yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan secara 

internasional salah satunya adalah PISA (Program for International Studemt 

Assesment). PISA adalah studi yang dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang 

mengukur kemampuan anak usia 15 tahun dalam hal pemahaman membaca, literasi 

matematika, dan literasi sains. Berdasarkan hasil PISA 2018, Indonesia menempati 

posisi 6 terbawah dari 79 negara peserta dimana skor kemampuan matematika 379 

yang jauh di bawah rata-rata internasional 489 (OECD, 2018). Hasil PISA 2018 

tidak ada perbedaan secara signifikan dengan hasil PISA tahun-tahun sebelumnya 

yaitu di bawah rata-rata skor internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian 

siswa di Indonesia pada kemampuan literasi masih tergolong rendah dibandingkan 

negara lain yang ikut berpartisipasi. Rendahnya hasil tersebut mungkin disebabkan 

oleh guru matematika yang belum pernah memberikan soal model PISA saat 

pembelajaran di kelas sehingga siswa belum terbiasa memecahkan soal matematika 

model PISA. Dengan demikian, bidang pendidikan Indonesia khususnya 

pembekalan literasi matematis diperlukan adanya perbaikan pada hal proses 

pembelajaran, sistem penilaian atau asesmen, kurikulum pendidikan, dan lainnya.  

Perubahan sistem penilaian di Indonesia diperlukan untuk mendorong 

peningkatan mutu pendidikan dan memperbaiki kualitas pembelajaran (Pusmenjar, 

2020c). Sebelumnya, asesmen bidang pendidikan di Indonesia menggunakan Ujian 

Nasional (UN), tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

Indonesia menyampaikan pada tahun 2021 bahwa asesmen kompetensi dan survei 

karakter akan menggantikan UN (Safitri, 2019). Asesmen kompetensi dan survei 

karakter merupakan salah satu asesmen kebijakan merdeka belajar yang 

disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal masa jabatannya 

sekitar Oktober 2019 (Winata, Widiyanti, & Cacik, 2021a). Kebijakan merdeka 

belajar terdiri dari empat unsur yaitu: (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(USBN) dihapuskan dan program ini kembali ke kebijakan masing-masing sekolah; 

(2) UN dihapus dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan 

survei karakter; (3) tiga belas komponen yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) diganti menjadi tiga komponen; (4) Peraturan Penerimaan 
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Siswa Baru (PPDB) yang berorientasi pada proporsional (Kusumaryono, 2020). 

Adanya program merdeka belajar merupakan respon terhadap tuntunan 

keterampilan abad 21 dalam membentuk manusia yang memiliki keterampilan 4C 

guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkepribadian mandiri, sejahtera, 

bermartabat dan sejajar dengan negara lain di dunia (Daryanto & Karim, 2017). 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah salah satu cabang dari 

Asesmen Nasional (AN) yang bertujuan untuk memperoleh informasi kemajuan 

akademik siswa yang pada gilirannya dapat memicu peningkatan kualitas, praktik 

dalam hal pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Pusmenjar, 

2020b). Pembaruan ini dilakukan oleh pemerintah untuk membiasakan siswa 

berpikir kritis dalam memecahkan soal konteks kehidupan sehari-hari dan untuk 

mencegah rasa tegang siswa dalam mengerjakan soal ujian yang hanya berisi angka, 

rumus-rumus, atau materi pembelajaran saja (Ayuningtyas & Sukriyah, 2020). 

Penilaian AKM merupakan penilaian yang sudah diterapkan di sekolah Indonesia 

mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Oleh karena itu, setiap sekolah berusaha 

semaksimal mungkin dalam menyiapkan siswa dalam mengikuti penilaian AKM.  

Penilaian AKM merupakan penilaian kompetensi dasar yang terbagi 

menjadi dua penilaian yaitu penilaian kemampuan berpikir kritis menggunakan 

bahasa (literasi membaca) dan penilaian kemampuan berpikir kritis menggunakan 

matematika (numerasi) (Pusmenjar, 2020b). Kemampuan numerasi pada AKM 

adalah kemampuan siswa untuk membentuk dan menggunakan pengetahuan 

matematikanya dalam pemecahan berbagai masalah kehidupan sehari-hari (Sari, 

2015). Komponen kemampuan numerasi pada AKM yaitu meliputi konten, 

konteks, dan proses kognitif. Konten numerasi terdiri dari bilangan, pengukuran 

dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar; aspek konteks terdiri dari 

personal, sosial budaya, dan saintifik; sementara aspek proses kognitif terdiri dari 

pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemampuan numerasi dalam AKM ini 

memiliki kemiripan dengan kemampuan literasi matematika. Literasi matematika 

yang dikutip dalam laporan PISA 2018 adalah kemampuan individu untuk 

merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks 

(Mahdiansyah & Rahmawati, 2014). Kemudian kerangka kerja PISA dalam 
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mengukur literasi matematika dibedakan dalam tiga konstruk yaitu: (1) konten 

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

space and shape; (2) aspek konteks terdiri atas domain personal, societal, 

occupational, dan scientific; (3) aspek kognitif terdiri atas enam tingkatan mulai 

tingkat paling rendah sampai tingkat tertinggi pengetahuannya (OECD, 2013). 

Berdasarkan hal tersebut, antara kemampuan numerasi dan literasi memiliki 

kemiripan dilihat dari definisi beserta komponen-komponennya tetapi yang 

membedakan yaitu kemampuan literasi matematika terdapat di PISA sedangkan 

kemampuan numerasi terdapat di AKM yang mengacu pada penilaian PISA.  

Kemampuan numerasi sangat diperlukan oleh siswa dalam kehidupan saat 

ini untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, karena kemampuan ini 

merupakan kompetensi dasar yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan 

yang bijak dalam kehidupan sehari-hari (Astuti, 2018 & Kemendikbud, 2017). 

Contoh penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat siswa belajar 

menghitung biaya yang diperlukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Misalnya, 

jika siswa ingin membeli sebuah mainan dengan harga sekian maka siswa harus 

menabung sejumlah uang dalam waktu tertentu. Untuk mencapai hal itu, siswa 

harus menetapkan setiap harinya uang yang harus ditabung jumlahnya berapa. 

Contoh lainnya yaitu, jika siswa ingin membawa bekal ke sekolah dan ingin 

membaginya kepada teman-temannya maka jumlah makanan yang dibawa harus 

sesuai dengan jumlah teman agar dapat dibagi dengan rata.  

Siswa memiliki kemampuan numerasi yang baik ketika siswa tersebut 

memiliki pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum dengan baik 

(Pusmenjar, 2020b). Dengan pengetahuan matematika yang baik, maka siswa 

dengan mudah merumuskan atau menggunakan pengetahuan yang dimilikinya 

untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Pengetahuan matematika siswa 

SMP Negeri 1 Jeruklegi dapat dilihat dari nilai matematika pada Penilaian Akhir 

Semester (PAS). Berdasarkan data PAS ganjil tahun ajaran 2021/2022, rata-rata 

nilai matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jeruklegi adalah 60 padahal 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan adalah 72. Kurang 
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maksimalnya pengetahuan dasar matematika dapat menjadi evaluasi guna 

persiapan siswa menghadapi penilaian AKM yang ada di SMP Negeri 1 Jeruklegi. 

AKM numerasi dilakukan tidak hanya untuk melihat kemampuan siswa 

dalam menghitung atau berpikir, tetapi juga untuk melihat bagaimana seorang siswa 

dalam menggunakan konsep, dan atau alat matematika. Dengan demikian, soal-soal 

yang diujikan pada AKM bersifat kontekstual yang selalu didahului informasi 

seperti gambar, grafik, cerita, data, dan lainnya (Pusmenjar, 2020b). Penggunaan 

kontekstual pada AKM numerasi ditunjukkan kepada siswa untuk mengetahui 

peranan matematika dalam kehidupan manusia. Materi matematika yang diujikan 

dalam AKM numerasi sama dengan materi UN yaitu geometri dan pengukuran, 

aljabar, bilangan, data dan ketidakpastian (Pusmenjar, 2020b). Berdasarkan hasil 

UN tahun pelajaran 2018/2019 yang dilaporkan oleh Puspendik Kemendikbud 

terlihat bahwa persentase siswa SMP Negeri 1 Jeruklegi yang menjawab benar pada 

indikator setiap materi matematika yang soalnya berkaitan dengan masalah 

kontekstual masih kurang dari 55,00. Jika dirinci yaitu pada materi bilangan dengan 

indikator memecahkan masalah dengan membuat model matematika berupa 

persamaan terkait soal operasi hitung bilangan bulat hanya sebesar 40,80, pada 

materi aljabar dengan indikator menganalisis masalah persamaan linear dua 

variabel sebesar 50,40, sedangkan pada materi geometri dan pengukuran dengan 

indikator memecahkan masalah luas bangun persegi panjang dan lingkaran hanya 

sebesar 48,00, dan pada materi statistika dan data dengan indikator menyelesaikan 

masalah aplikasi pemusatan data sebesar 52,40. Selain itu, berdasarkan wawancara 

dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 1 Jeruklegi diperoleh informasi 

bahwa siswa masih kesulitan dalam memahami rumus-rumus matematika, dasar-

dasar pengetahuan matematika, serta siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal 

yang bersifat kontekstual. Berdasarkan uraian tersebut, siswa SMP N 1 Jeruklegi 

masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual.  

Dalam pembelajaran matematika, faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

oleh guru yaitu persiapan guru itu sendiri, persiapan siswa, kurikulum, dan cara atau 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru di dalam kelas. Berdasarkan 

wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 1 Jeruklegi diperoleh informasi 
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bahwa terdapat 3 guru yang mengajar matematika kelas VIII. Selain itu juga 

diperoleh informasi terkait siswa yang ikut AKM yakni dipilih secara acak dari 

Kemendikbud, sehingga setiap siswa harus siap dalam menghadapi penilaian AKM. 

Oleh karena itu, keterlibatan guru di kelas sangat dibutuhkan oleh semua siswa 

dalam menghadapi AKM. Seorang guru memiliki metode yang unik dalam 

mengajarkan materi kepada siswanya, sehingga terdapat kemungkinan guru yang 

satu memiliki metode mengajar yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan 

demikian, kehadiran 3 guru tersebut dapat dimungkinkan adanya beberapa aspek 

dalam pembelajaran matematika yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

matematika khususnya kemampuan numerasi.  

Jenis kelamin (gender) merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya 

dalam pengajaran matematika di sekolah (Siswandi, Sujadi, & Riyadi, 2016). Hal 

ini sejalan dengan pernyataan Keitel (1998)  (dalam Nafi’an, 2011) bahwa “gender, 

social, and cultural dimensions are very powerfully interacting in 

conceptualization of mathemathics education, …”. Berdasarkan pendapat Keitel 

(1998) mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang berpengaruh pada 

pembelajaran matematika antara lain gender, sosial, dan dimensi budaya. 

Perbedaan gender cenderung mengarah pada perbedaan fisik yang selanjutnya 

dapat berpengaruh pada psikologi siswa selama pembelajaran (MZ, 2013). 

Akibatnya, terdapat banyak perbedaan kemampuan antara siswa perempuan dan 

laki-laki dalam menyelesaikan masalah matematika.  

Perbedaan gender tidak hanya mengakibatkan kemampuan akhir pada 

matematika, melainkan juga berbeda pada proses berpikirnya yaitu langkah dalam 

memperoleh pengetahuan atau menyelesaikan permasalahan matematika. Zhu 

(2007: 192) berpendapat bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan adanya 

perbedaan gender dalam pemecahan masalah matematika baik bersifat kontekstual 

atau tidak yaitu cognitive abilities (kemampuan kognitif). Pendapat lain juga 

disampaikan oleh Firmanti (2017) yaitu terdapat perbedaan penalaran antara siswa 

perempuan dan laki-laki dalam cara menyelesaikan masalah dan menarik simpulan. 

Berdasarkan aspek cara penyelesaian masalah, siswa laki-laki lebih berpikir secara 

fleksibel dibandingkan dengan siswa perempuan yang lebih kaku atau sesuai 
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dengan penjelasan guru. Kemudian, siswa perempuan dalam menarik simpulan dari 

permasalahan cenderung lebih cermat, teliti dibandingkan siswa laki-laki yang agak 

sulit di atur. Selain itu, perbedaan proses berpikir atau penalaran antara siswa laki-

laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh jenis soal atau konteks permasalahan 

yang akan diselesaikan. Contohnya pada masalah geometri, siswa laki-laki lebih 

mudah memahaminya dikarenakan kemampuan spasial yang dimilikinya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharisma (2019) yaitu 

menyampaikan bahwa gender berpengaruh terhadap kemampuan literasi 

matematika (numerasi). Hasil penelitian tersebut dikarenakan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung antara siswa perempuan dan laki-laki mempunyai 

semangat dan keseriusan yang berbeda-beda untuk belajar matematika dan proses 

berpikir yang berbeda, sehingga pada saat mengerjakan tes kemampuan numerasi 

memiliki hasil yang berbeda. Adanya perbedaan antara siswa laki-laki dan 

perempuan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, semua hal tersebut dapat 

dimungkinkan berkaitan dengan kemampuan numerasi yang dimiliki oleh siswa 

seperti proses berpikir atau penalaran matematika yang digunakan siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan konteks yang berbeda. 

Dengan fakta-fakta yang ada dan terdapat informasi bahwa antara siswa 

laki-laki memiliki proses berpikir yang berbeda sehingga pentingnya mengetahui 

bagaimana kemampuan numerasi siswa serta kesiapan guru memberikan 

pembelajaran matematika dalam menghadapi AKM. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penulis ingin menganalisis tentang kemampuan numerasi dalam 

menyelesaikan soal AKM dari perspektif gender di SMP N 1 Jeruklegi serta aspek 

dalam pembelajaran matematika yang berpengaruh pada kemampuan numerasi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, pada penelitian ini 

permasalahan dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana perbedaan indikator pada kemampuan numerasi antara siswa laki-

laki dan perempuan kelas VIII SMP Negeri 1 Jeruklegi dalam menyelesaikan 

soal AKM? 
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2. Aspek-aspek apa saja dalam proses pembelajaran matematika yang 

berpengaruh terhadap kemampuan numerasi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jeruklegi dalam menyelesaikan soal AKM? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan perbedaann indikator kemampuan numerasi antara 

siswa laki-laki dan perempuan kelas VIII SMP Negeri 1 Jeruklegi dalam 

menyelesaikan soal AKM. 

2. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja dalam proses pembelajaran 

matematika yang berpengaruh terhadap kemampuan numerasi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Jeruklegi dalam menyelesaikan soal AKM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada guru tentang 

kemampuan numerasi siswa dan aspek dalam pembelajaran matematika yang 

berpengaruh pada kemampuan numerasi, sehingga dapat menjadi acuan guru 

dalam membuat rancangan pembelajaran matematika yang dapat 

meningkatkan kemampuan numerasi dan mempersiapkan penilaian AKM.  

2. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada peneliti lain 

terkait analisis kemampuan numerasi siswa dengan tinjauan yang lain, serta 

terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan numerasi siswa khususnya 

dalam menyelesaikan soal AKM seperti pengembangan model atau media 

pembelajaran matematika.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


