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ABSTRAK 

 

Khaerunisak. 2015. Analisis Hasil Penilaian Diagnostik Literasi Matematika Model 

PISA berdasarkan Self-efficacy  Siswa dalam Pembelajaran RME. Tesis. Program 

Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana Unnes. Pembimbing I: Prof. 

Dr. Kartono, M.Si.;Pembimbing II: Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 
 

Kata kunci : Literasi Matematika, Self-efficacy , RME, Diagnostik 
 

Literasi Matematika siswa di Indonesia masih  rendah. Self-efficacy adalah 

keyakinan diri terhadap kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diharapkan 

dalam situasi tertentu. RME berpendekatan saintifik membangun konsep 

matematika dan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan eksplorasi 

strategi penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pembelajaran 

RME dengan pendekatan saintifik efektif meningkatkan literasi matematika dan 

Self-efficacy, memperoleh gambaran hasil penilaian diagnostik literasi matematika 

yang memiliki Self-efficacy tinggi, sedang dan rendah dalam pembelajaran RME 

dan memperoleh gambaran kesulitan siswa dalam pembelajaran RME dengan 

pendekatan saintifik berdasarkan hasil penilaian diagnostik literasi matematika. 
Metode penelitian ini menggunakan mix method cuncurrent embbeded 

dengan subyek penelitian siswa kelas VIII. Pada awal penelitian dilakukan 

penilaian diagnostik literasi matematika dan inventori self-efficacy selanjutnya 

dilakukan pembelajaran RME pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menguji 

keefektifan pembelajaran. Untuk memperdalam hasil penelitian dilakukan 

wawancara pada tiap kategori Self-efficacy sebagai penelitian kualitatifnya 

Pembelajaran matematika dengan RME di SMP Negeri 2 Wonopringgo efektif 

ditandai dengan tercapainya ketuntasan klasikal sebesar 75%, proporsi literasi 

matematika siswa dengan pembelajaran RME lebih baik dari proporsi literasi 

matematika siswa pada pembelajaran konvensional, self-efficacy siswa pada 

pembelajaran RME lebih baik dari self-efficacy pada pembelajaran konvensional 

dan selisih literasi matematika awal dan akhir siswa pada pembelajaran RME lebih 

baik dari pada pembelajaran konvensional. Hasil penilaian diagnostik literasi 

matematika siswa sesuai kriteria self-efficacy siswa kecuali untuk literasi 

matematika sedang yang memiliki self-efficacy tinggi. kesulitan siswa dalam 

pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik berdasarkan hasil penilaian 

diagnostik literasi matematika, yakni kesulitan dalam pengetahuan terstruktur pada 

kemampuan bahasa, kemampuan memahami, membuat strategi, dan membuat 

algoritma. Untuk itu perlu pembiasaan RME dalam pembelajaran matematika guna 

melatih literasi matematika; menganalisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal literasi matematika perlu dilakukan sebagai bahan dalam menemukan solusi 

dan meminimalisir kesulitan siswa. 
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ABSTRAK 

 

Khaerunisak. 2015. Analisis Hasil Penilaian Diagnostik Literasi Matematika 

Model PISA berdasarkan Self-efficacy  Siswa dalam Pembelajaran RME. Thesis. 

Mathematics Department. Graduate Program of Semarang State University. 

Advisor I: Prof. Dr. Kartono, M.Si.; Advisor II: Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 

 

Keywords: Mathematics literacy, Self-efficacy , RME, Diagnostic 

 

The mathematical literacy of students in Indonesia is still a low level. Self-

efficacy is one’s belief to the ability in influencing the result expected in the certain 

situation. Scientific approach RME helps creating the concept of Mathematics and 

gives a chance to students for exploring the strategy of problem solving. This 

research aims to test the RME by effective scientific approach which enhances 

Mathematics literacy and Self-efficacy, obtains the result view of diagnostic scoring 

of Mathematics literacy with high, medium, and low students’ self-efficacy in RME 

learning and gains the students’ difficulty view based on the result of Mathematics 

literacy scoring diagnostic. 

The method of this research is mix method Concurrent Embbeded with 

eighth graders as the subjects of the research. Scoring literacy Mathematics literacy 

diagnostic and self-efficacy inventory were conducted in the beginning of the 

research followed by RME learning in the experimental class and conventional 

learning in the control class. Quantitative analysis was done to test the effectiveness 

of learning. Interview on each Self-efficacy category was conducted to deepend the 

result of the research as the qualitative research. 

Mathematics learning with RME in the State Junior High School 2 

Wonopringgo is effective proved by gaining 75% of classical completeness, the 

proportion of students’ Mathematics literacy with RME learning is better than the 

proportion of students’ Mathematics literacy on conventional learning, students’ 

Self-efficacy with RME learning is better than students’ Self-efficacy on 

conventional learning, and the difference of the first and the last Mathematics 

literacy on RME learning is better than conventional learning. The result of 

disgnostic Mathematics literacy assesment, Mathematics literacy students fulfill the 

criteria of students’ Self-efficacy except the medium Mathematics literacy fulfills 

high of students’ Self-efficacy. So, it is needed to accustom RME in analysis 

learning of students to drill Mathematics literacy; to analyse the students’ 

difficulties in completing the questions of Mathematics literacy needs to be done as 

the material in finding the solution and minimize students’ difficulties.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Keberhasilanmu hanya ada dalam genggaman hatimu (Self-efficacy)” 
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“If you optimis, you do something but if you pesimis don’t do it” 

 “DUIT (Doa, Usaha, Ikhtiar dan Tawakal)” 

“Don’t stop to dream, believe and get it”. 
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“Jatuh itu biasa, Bangkit itu luar biasa” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Untuk: 

 Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih ananda 

haturkan atas semua doa yang tak pernah putus 

dan dukungan yang tak pernah aus 

 Seluruh keluarga dan kerabat, atas doa dan 

dukungan penuh kepada penulis 

 Seluruh guruku yang telah mengajariku ilmu 

 Seluruh sahabat, yang selalu memberi semangat 

 Almamater, Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

 

PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan 

mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Hasil Penilaian Diagnostik Literasi 

Matematika Model PISA berdasarkan Self-efficacy  Siswa dalam Pembelajaran 

RME. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri 

Semarang. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi 

Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan  syafa’at nya  di 

yaumil akhir nanti, Aamiin.   

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak 

terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan  terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada: 

1. Direktur Program Pascasarjana Unnes, yang telah memberikan kesempatan 

serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini. 

2. Prof. Dr. Kartono, M.Si., sebagai pembimbing I  dalam penulisan tesis ini 

yang telah memberikan kesempatan dan dengan sabar memberikan 

bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini 

3. Dr. Isti Hidayah, M.Pd.,  Pembimbing II dalam penulisan tesis dan dosen 

yang ditengah-tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan yang 

mendalam dengan sabar dan kritis terhadap permasalahan, selalu memberikan 

motivasi mulai dari awal sampai akhir.  

4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Unnes, yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.  

5. Semua keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dorongan dan 

motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. 

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 



 
 

viii 

 

Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun 

tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembelajaran matematika di masa 

depan. 

 

 

Semarang,  September 2015 

 

 

Khaerunisak 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

LEMBAR JUDUL .............................................................................................. i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii 

PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................. iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iv 

ABSTRAK .......................................................................................................... v 

ABSTRACT ........................................................................................................ vi 

PRAKATA .......................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  .......................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah................................................................................... 8 

1.3 Fokus Penelitian......................................................................................... 8 

1.4 Pertanyaan Penelitian................................................................................. 9 

1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9 

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 10 

1.7 Penegasan Istilah ....................................................................................... 11 

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Literasi Matematika berorientasi model PISA .............................................. 13 

2.2 Self-Efficacy  ................................................................................................. 20 

2.3 Penilaian Diagnostik  .................................................................................... 27 

2.4  Realistic Mathematics Education (RME) .................................................... 31 

2.5. Implementasi Kurikulum2013  .................................................................... 35 

2.6. Scaffolding   ................................................................................................. 37 

2.7. Pembelajaran konvensional .......................................................................... 41 



x 

 

2.8. Pembelajaran RME berbantuan Scaffolding ................................................ 43 

2.9. Kajian Penelitian yang Relevan ................................................................... 45 

2.10 . Kerangka Berpikir ...................................................................................... 50 

2.11.  Hipotesis  .................................................................................................. 56 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian ....................................................................................... 58 

3.2 Populasi Penelitian..................................................................................... 59 

3.3 Prosedur Penelitian .................................................................................... 59 

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian .............................................................. 63 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 66 

3.6.    Instrumen  ................................................................................................ 68 

3.7.    Teknik Analisis Data ................................................................................. 68 

3.7.1. Data Validasi  ............................................................................................ 68 

 3.7.2.  Analisis Data Hasil Ujicoba TDLM  ........................................................ 70 

3.7.3. Analisis Kuantitatif ................................................................................... 75 

3.7.4. Analisis Kualitatif .....................................................................................  81 

3.8.    Analisis  Hasil Uji Coba Self-efficacy  ...................................................... 84 

BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN 

4.1    Lokasi Penelitian ....................................................................................... 86 

4.2   Siswa dan Tenaga Pendidik ....................................................................... 88 

4.3 Kemampuan Siswa di Bidang Matematika dan Karakteristik Warga     

Sekolah ...................................................................................................... 89 
 

4.4 Kurikulum dan Sistem Pembelajaran ........................................................ 90 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1  Analisis Kuantitatif ................................................................................... 92 

5.1.1.  Uji Prasyarat Data Pre-Tes ....................................................................... 92 

5.1.2.  Uji Hipotesis 1 ......................................................................................... 97 

5.1.3.  Uji Hipotesis 2 ......................................................................................... 97 

5.1.4. Uji Hipotesis 3 .......................................................................................... 98 



xi 

 

5.1.4. Uji Hipotesis 4 .......................................................................................... 99 

5.2 Analisis Kualitatif ...................................................................................... 100 

5.2.1. Data Self efficacy  ...................................................................................... 100 

5.2.2. Data Literasi Matematika  .........................................................................  103 

5.2.3. Data scaffolding  ....................................................................................... 112 

5.2.4. Analisis Literasi Matematika Kelas Eksperimen ......................................  113 

5.2.5. Analisis Literasi Matematika Kelas Kontrol .............................................  124 

5.3.    Analisis Data Kesulitan Siswa  .................................................................  133 

5.4.  Pembahasan .............................................................................................. 140 

5.4.1 Pembahasan Keefektifan RME dengan pendekatan saintifik .................... 140 

5.4.2. Pembahasan Literasi Matematika pada pembelajaran RME dengan 

pendekatan saintifik yang memiliki Self efficacy Tinggi, Sedang dan 

Rendah ....................................................................................................... 147 
 

5.4.3. Pembahasan Literasi Matematika pada pembelajaran konvensional yang 

memiliki Self efficacy Tinggi, Sedang dan Rendah ................................... 157 
 

5.4.4. Pembahasan Kesulitan Siswa .................................................................... 166 

BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

6.1.Simpulan ....................................................................................................... 174 

6.2.Implikasi ........................................................................................................ 177 

6.3. Saran  ............................................................................................................ 178 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 179 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan sumber daya 

manusia agar mampu berkompetisi secara global dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Melalui pendidikan, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

di sekolah dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Siswa memiliki aspek-aspek 

tertentu yang dapat diukur dan hasilnya dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi upaya peningkatan mutu pendidikan melalui studi. Misalnya, studi 

Programme For International Student Assesment (PISA), studi literasi 

internasional yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan 

yang dirancang untuk  siswa usia 15 tahun, yang dilakukan 3 tahun sekali dibawah 

naungan dari Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD). 

PISA berfungsi memonitoring hasil belajar yang dicapai siswa dalam setiap 

negara peserta, yang mencakup 3 hal yaitu literasi membaca, literasi matematika 

dan literasi sains. PISA bertujuan untuk menilai siswa berusia 15 tahun di negara 

OECD dan negara lainnya dalam pencapaian kemahiran membaca, literasi 

matematika, dan sains untuk membuat kontribusi terhadap anggota negaranya 

(Wilkens, 2011). Hasil studi PISA tahun 2003 Indonesia mendapat peringkat 39 

dari 40 negara dan pada tahun berikutnya juga tidak menggembirakan. Hasil PISA 
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pada tahun 2009 menunjukkan bahwa skor literasi matematika siswa Indonesia 

menempati peringkat 61 dari 65 negara peserta dan hasil PISA terbaru (2012) 

Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara peserta survei (OECD, 2013a). 

Hal ini menunjukkan siswa Indonesia pada jenjang SMP/MTS masih memiliki 

kemampuan di bawah rata-rata negara OECD dalam merumuskan, menerapkan 

dan menginterpretasi fenomena matematis dalam berbagai konteks (OECD, 

2013a) atau dapat dikatakan literasi matematika siswa SMP/MTS Indonesia 

rendah. 

Menurut Asikin (2012), mata pelajaran matematika masih dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit, menakutkan, dan kurang berguna dalam kehidupan 

sehari-hari yang menyebabkan rendahnya prestasi matematika. Hal ini berdampak 

pada kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal–soal matematika yang disebabkan 

oleh ketidakmampuan siswa memahami atau mengingat konsep-konsep dasar 

matematika yang pernah dipelajari sebelumnya. Terutama dengan kondisi siswa di 

Indonesia tidak terbiasa dengan soal yang berbentuk pemodelan, yang 

membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan masalah sehari-hari ke dalam 

bentuk matematika formal dalam menyelesaikannya. Dengan demikian, 

kemampuan literasi matematika pada siswa perlu ditumbuhkembangkan sehingga 

hasil belajar siswa meningkat dalam pembelajaran matematika. 

Kasus-kasus yang sering dijumpai oleh guru matematika terutama di SMP 

N 2 Wonopringgo, tidak sedikit siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

pada ulangan matematika meskipun sudah diadakan remedial terhadap siswa yang 

belum mencapai ketuntasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru 
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matematika di SMP N 2 Wonopringgo, persentase siswa yang mendapat nilai 

murni matematika pada ulangan harian diatas 67 tidak lebih dari 25%. Dengan 

demikian, persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar masih rendah. Hal 

ini terjadi ketika siswa dihadapkan dengan soal matematika yang berkaitan dengan 

masalah nyata, siswa mengalami kesulitan dalam menafsirkan masalah nyata ke 

dalam model matematik atau bisa dikatakan literasi matematika siswa SMP 

rendah.  

Kesulitan siswa dalam menafsirkan masalah nyata ke dalam model 

matematika perlu didiagnosis sumber masalahnya dan diadakan tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan mengadakan penilaian 

diagnostik. Penilaian diagnostik berupa tes diagnostik yang diberikan kepada siswa. 

Tes diagnostik berfungsi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam 

pembelajaran (Hughes dalam Suwarto, 2013) sehingga pembelajaran dapat 

diperbaiki dan tujuan pembelajaran tercapai. Penilaian diagnostik dapat 

mengungkap ketidakpahaman siswa dalam memahami konsep-konsep melalui sub-

sub konsep yang dijawab tidak benar oleh siswa melalui peta konsep pada setiap 

butir soal dan diadakan wawancara terhadap siswa untuk memperkuat hasil analisis 

tes diagnostik (Suwarto, 2013). Sion & Jingan (Suwarto, 2013) menyatakan tes 

diagnostik sebagai tes yang memberikan informasi kepada guru tentang 

kemampuan awal dan miskonsepsi siswanya sebelum memulai aktivitas.  

Sedangkan menurut Sadono dan Wahyu R (2012), tes diagnostik dilakukan agar 

kelemahan siswa tersebut dapat diminimalkan sehingga kemampuan siswa pun 

dapat ditingkatkan. Dengan penilaian diagnostik tersebut dapat diketahui hal – hal 
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yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan serta hal – hal yang perlu 

dipertahankan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penilaian diagnostik, perlu ditindak lanjuti dalam 

penentuan strategi dan metode pembelajaran yang tepat mengenai literasi 

matematika. Dilihat dari karakteristik literasi matematika yang sering dikaitkan 

dengan masalah kontekstual sesuai jika diterapkan dengan pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME). Selain dengan penerapan RME, perlu diadakan 

scaffolding untuk beberapa siswa yang belum memenuhi KKM. Pada proses ini, 

guru menjelaskan materi yang belum dikuasai oleh siswa dengan tanpa melihat 

pada bagian konsep, prinsip dan prosedur yang belum dipahami oleh siswa. 

Penerapan pendekatan saintifik yang mengadopsi langkah-langkah saintis 

dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah, kurikulum 2013 dapat 

membantu kemampuan siswa dalam penalaran materi ajar berbasis pada bukti-

bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris dan terukur. Kurikulum 2013 yang 

diterapkan di SMP  N 2 Wonopringgo karena termasuk dalam sekolah percontohan 

(pilot project) dari Kemendikbud Kabupaten Pekalongan. SMP 2 Wonopringgo 

dapat diterapkan pembelajaran RME karena sesuai kurikulum 2013 dalam hal 

karakteristik RME yang searah dengan karakter pendekatan saintifik 

(implementasi dari kurikulum 2013). 

Kecenderungan siswa untuk pesimis dalam pembelajaran matematika 

karena pandangan siswa terhadap matematika yang masih dianggap mata pelajaran 

yang sulit dan menakutkan. Hal itu jika masih tertanam dalam benaknya 

menjadikan hambatan siswa ketika berpikir dan dihadapkan soal matematika. Oleh 
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karena itu, dibutuhkan self-efficacy yang kuat pada diri siswa agar mereka dapat 

berhasil dalam proses pembelajaran matematika. Menurut  Hacket & Betz 

(Nicolaidou & Philippou, 2004) menyatakan bahwa pengaruh self-efficacy 

terhadap performa dalam matematika sama kuatnya dengan pengaruh kemampuan 

mental secara umum. Self efficacy memiliki dampak terhadap motivasi, sehingga 

berkaitan juga terhadap keberhasilan siswa. Seorang siswa yang memiliki self 

efficacy tinggi, jika diberikan pembelajaran mereka akan antusias/berusaha keras 

menunjukkan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika 

seorang siswa tidak memiliki self efficacy yang tinggi, mereka cenderung 

menghindari penugasan atau melaksanakannya dengan setengah hati sehingga 

mereka akan cepat menyerah jika menemui hambatan (Schunk, 1981). 

Banyak peneliti melaporkan bahwa self-efficacy (SE) siswa berkorelasi 

dengan konstruksi motivasi, kinerja dan prestasi siswa. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan Gaskill dan Murphy (Mukhid, 2009) menunjukkan 

bahwa keyakinan efficacy secara signifikan mempengaruhi prestasi akademik dan 

menjadi dasar indikator yang paling kuat atas prediksi performansi dalam tugas-

tugas matemátika. Selain itu, menurut hasil penelitian Collins (Mukhid, 2009) 

menunjukkan bahwa siswa yang berkemampuan matematika dan memiliki self 

efficacy yang lebih kuat, mereka lebih cepat dalam membuat strategi dan 

memecahkan masalah, dan memilih mengerjakan kembali masalah yang belum 

mereka pecahkan, serta melakukannya dengan lebih akurat daripada siswa dengan 

kemampuan sama yang diragukan self efficacy-nya. Pentingnya self efficacy 

matematis untuk dimiliki oleh setiap siswa juga diamanatkan dalam tujuan mata 
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pelajaran matematika diberikan pada siswa yaitu agar mereka memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah (Dzulfikar, 2013). 

Self-efficacy seseorang dapat dilihat dari beberapa sumber yaitu 

kemampuan seseorang dalam memikirkan strategi dalam menghadapi kesulitan, 

strategi menghindari persoalan yang sudah diluar batas kemampuan, mampu 

menyelesaikan masalah yang berbeda-beda, yakin dengan kemampuan diri dan 

tidak mudah putus asa (Somakin, 2010). Self-efficacy sangatlah dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran matematika sehingga siswa dapat mengenal kemampuannya 

sendiri dan menggabungkan informasi-informasi yang diperolehnya sehingga utuh 

dan maksimal dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian yang berkaitan dengan literasi matematika, self-efficacy dan 

pembelajaran realistik yang sudah dipublikasi antara lain penelitian yang telah 

dilakukan Praditia (2013), Rusmining, et al (2014) dan Gulten (2013) yang 

meneliti literasi matematika, self-efficacy dan pembelajaran realistik secara 

kuantitatif. Dalam penelitian tersebut tidak diperinci tentang menumbuhkan 

literasi matematika dan self-efficacy  siswa dan hal hal yang menunjang 

peningkatan pembelajaran sehingga guru tidak mengetahui pembelajaran yang 

tepat untuk menumbuh dan meningkatkan literasi matematika dan self-efficacy  

siswa. Padahal sangat penting untuk mengetahui kelemahan – kelemahan yang 

terdapat pada kegiatan pembelajaran yang biasanya guru lakukan. Guru tidak 

hanya mengevaluasi literasi matematika siswa dengan hasil belajar siswa saja tapi 
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perlu menganalisis literasi matematika siswa dan self-efficacy siswa secara lebih 

terperinci dengan mencari kesulitan – kesulitan siswa dalam meningkatkan literasi 

matematika siswa dan self-efficacy siswa. 

Pembelajaran tentunya membutuhkan strategi yang tepat agar 

pembelajaran terlaksana secara optimal. Guru tidak hanya bertugas mengajar, 

melainkan guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi proses 

pembelajaran yang efektif, efisien, relevan, dan menarik supaya anak didiknya 

dapat belajar dengan baik  sehingga hasil belajar siswa dapat dicapai dengan 

maksimal. Walaupun pembelajaran sudah diterapkan, perlu adanya perbaikan 

pembelajaran guna mengoptimalkan hasil belajar siswa, maka langkah selanjutnya 

untuk memperbaiki pembelajaran dengan memperhatikan hasil penilaian 

diagnostik digunakan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME). RME yang dikembangkan oleh Hans Freudhental memiliki dua 

pandangan, yaitu pertama, matematika harus dekat terhadap siswa dan harus 

relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Situasi yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari akan membantu proses pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa sehingga siswa mampu menemukan sendiri konsep dan ide matematika, 

harus dipetakan (Gravemeijer, 1997). Kedua, ia menekankan bahwa matematika 

sebagai aktivitas manusia, sehingga siswa harus diberi kesempatan untuk belajar 

melakukan aktivitas semua topik dalam matematika. Sebagai konsekuensinya, 

guru harus mampu mengembangkan pengajaran yang interaktif dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi terhadap proses belajar 

mereka. 
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Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan literasi matematika model PISA dengan penilaian diagnostic 

dalam pembelajaran RME berdasarkan Self-efficacy.  

 

1.2. Identifikasi Masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 

1. Siswa mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

2. Kesulitan yang dihadapi siswa ketika menumbuhkan literasi matematika antara 

lain kesulitan pada kemampuan menerjemahkan, memahami, perencanaan dan 

penyelesaian. 

3. Evaluasi yang digunakan guru biasanya sebatas mengukur seberapa besar 

kemampuan siswa tanpa memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa. 

4. Tes diagnostik tipe pilihan ganda disertai alasan dengan kriteria penskoran 

tertentu belum pernah digunakan untuk mengukur literasi matematika siswa. 

5. Self-efficacy siswa cenderung rendah. 

6. Self-efficacy siswa dalam pembelajaran matematika kurang mendapat 

perhatian dari guru agar siswa dapat lebih tangguh ketika mengatasi kesulitan 

dan masalah yang dihadapi dalam kegiatan belajarnya. 

 

1.3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada analisis literasi matematika model PISA dengan 

konten Space and Shape siswa kelas VIII di SMP N 2 Wonopringgo dalam 
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pembelajaran RME dengan penilaian diagnostik berpendekatan scientific 

berdasarkan self-efficacy siswa pada materi pokok bangun ruang dalam mata 

pelajaran matematika semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 sesuai dengan 

kurikulum 2013. Analisis literasi matematika dalam penelitian ini difokuskan pada 

Mathematical Capability. 

 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik efektif terhadap 

literasi matematika dan self-efficacy? 

2. Bagaimana hasil penilaian diagnostik literasi matematika siswa pada 

pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik yang memiliki self-efficacy 

siswa tinggi, sedang dan rendah? 

3. Bagaimana hasil penilaian diagnostik literasi matematika siswa pada 

pembelajaran konvensional dengan pendekatan saintifik yang memiliki self-

efficacy siswa tinggi, sedang dan rendah? 

4. Bagaimana kesulitan siswa pada pembelajaran RME dengan pendekatan 

saintifik berdasarkan hasil penilaian diagnostik literasi matematika? 

  

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik efektif 

meningkatkan literasi matematika dan self-efficacy. 
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2. Memperoleh gambaran tentang hasil penilaian diagnostik literasi matematika 

siswa SMP pada pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik yang 

memiliki self-efficacy siswa tinggi, sedang dan rendah. 

3. Memperoleh gambaran tentang hasil penilaian diagnostik literasi matematika 

siswa pada pembelajaran konvensional dengan pendekatan saintifik yang 

memiliki self-efficacy siswa tinggi, sedang dan rendah? 

4. Memperoleh gambaran tentang kesulitan siswa pada pembelajaran RME 

dengan pendekatan saintifik berdasarkan hasil penilaian diagnostik literasi 

matematika. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1. Mengetahui indikator dari penerapan RME dalam pembelajaran kelas VIII.  

2. Memberikan kontribusi pemahaman tentang literasi matematika dalam 

pembelajaran kelas VIII.  

3. Memberikan kontribusi pemahaman tentang self-efficacy siswa dalam 

pembelajaran kelas VIII.  

4. Memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan RME.  

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Memberi informasi kepada guru dalam mengorganisasikan pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan Realistic Mathematics Educations 
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2. Memberi pengalaman bagi siswa Kelas VIII tentang keefektifan pembelajaran 

Realistic Mathematic Education. 

3. Memberi referensi kepada guru yang hendak mengukur self-efficacy siswanya 

dalam pembelajaran matematika.  

4. Memberikan informasi kepada guru yang hendak menggali literasi matematika 

siswanya. 

 

1.7. Penegasan Istilah 

a. Analisis merupakan kata serapan berasal dari kata dalam Bahasa Inggris analyze 

yang berarti menguraikan atau memisah. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dsb) (Depdiknas, 2002). Dalam penelitian ini, digunakan 

definisi analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

b. Efektif, jika : 

1) Literasi matematika siswa pada pembelajaran RME dengan pendekatan 

saintifik mencapai kriteria ketuntasan minimal klasikal. 

2) Proporsi literasi matematika siswa pada pembelajaran RME dengan 

pendekatan saintifik lebih baik daripada Proporsi literasi matematika siswa 

pada pembelajaran konvensional 

3) Selisih rata – rata literasi matematika siswa dalam pembelajaran RME 

dengan pendekatan saintifik lebih baik dari selisih rata-rata literasi 

matematika siswa dalam pembelajaran konvensional. 
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4) Self-Efficacy siswa pada pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik 

lebih baik dari Self-Efficacy siswa pada pembelajaran konvensional. 

c. Literasi Matematika 

Literasi matematika mengandung makna yaitu kapasitas individu dalam 

merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks (OECD, 2013a).  

d. Penilaian diagnostik adalah salah satu bentuk penilaian yang digunakan untuk 

mengetahui kelemahan – kelemahan siswa dalam pembelajaran sehingga dapat 

diberikan perlakuan yang tepat dalam kegiatan pembelajaran agar hasil belajar 

siswa pun dapat tercapai secara optimal (Ditjen: 2007). Penilaian diagnostik 

yang digunakan pada penelitian ini berupa tes diagnostik literasi matematika. 

e. Self-Efficacy 

Bandura (1995) menjelaskan bahwa self-efficacy mengacu pada keyakinan 

suatu kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan rencana 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

f. Pembelajaran konvensional dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

matematika yang biasa digunakan guru dalam proses belajar mengajar. 

g. Kesulitan siswa pada pembelajaran RME dengan pendekatan saintifik 

berdasarkan hasil penilaian diagnostik literasi matematika mencakup kesulitan 

dalam pengetahuan terstruktur dilakukan berdasarkan ketetapan Depdiknas 

(2002). 
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