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ABSTRAK 

 

Suhailah, Shiyanatus. 2019. Analisis Kemampuan Literasi Matematis Ditinjau 

Dari Kemandirian Dalam Pembelajaran Project-Based Learning Berbantuan 

Power Point Dan Schoology. Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dr. 

Wardono, M.Si. Dr. Dwijanto, M.S. 

Kata Kunci: Kemampuan Literasi Matematis, Kemandirian, Model Pembelajaran 

Project-Based Learning, Power Point, Schoology. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembelajaran Project-

Based Learning Berbantuan Power Point Dan Schoology terhadap kemampuan 

literasi matematika siswa SMP. Jenis penelitian ini adalah true experimental 

design dengan tipe posttest only group design. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai literasi matematika pada kelas eksperimen sebesar 85,81 dan 

pada kelas kontrol sebesar 81,18. Implementasi Pembelajaran Project-Based 

Learning Berbantuan Power Point Dan Schoology mampu meningkatkan 

kemampuan literasi matematika siswa. Pengaruh kemandirian terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa hanya sedikit. Jadi Implementasi 

Pembelajaran Project-Based Learning Berbantuan Power Point Dan Schoology 

mampu meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa.  

 

 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan. Hal ini dikarenakan pentingnya pelajaran matematika untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa (Isnaeni dkk, 2018). Berkembangnya 

pemikiran siswa menyebabkan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan akhirnya diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat.  

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 

menegaskan bahwa pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini berkenaan 

dengan fungsi mata pelajaran matematika yaitu: 1) menata dan meningkatkan 

ketajaman penalaran siswa, sehingga dapat memperjelas penyelesaian masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, 2) melatih kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan bilangan dan simbol-simbol, 3) melatih siswa untuk selalu 

berorientasi pada kebenaran dengan mengembangkan sikap logis, kritis, kreatif, 

objektif, rasional, cermat, disiplin dan mampu bekerja sama secara efektif, dan 4) 

melatih siswa selalu berpikir secara teratur, sistematis dan terstruktur dalam 

konsepsi yang jelas. 

Senada dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran matematika di Indonesia 

yang ditetapkan Departemen Pendidian Nasional (2006) sejalan dengan NCTM 
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(2000: 67) yaitu: 1) melatih kemampuan memecahkan masalah (Problem solving), 

2) kemampuan bernalar dan mencoba (Reasoning and Proof), 3) kemampuan 

menghubungkan konsep (Connection), 4) kemampuan berkomunikasi 

(Communication), 5) kemampuan representasi (Representation).  

Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika, dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum yang disusun diharapkan dapat memperhatikan aspek pengembangan 

literasi matematis. Literasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk 

memahami, merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari (Ojose, 2011).  

Pentingnya literasi matematis ini, ternyata belum sejalan dengan prestasi 

siswa Indonesia di mata Internasional. Penguasaan literasi matematis belum 

sepenuhnya tercapai. Berdasarkan studi PISA (Programme for International 

Student Assessment), yaitu studi tentang penilaian siswa tingkat internasional tiap 

3 tahun sekali terhadap kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, 

matematika, dan sains, hasil yang dicapai siswa Indonesia jauh dari memuaskan. 

Pada penyelenggaraan PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012 Indonesia 

menempati posisi rendah dengan skor yang diperoleh berturut-turut yaitu 367, 361 

391, 371, 375 (OECD, 2013: 5) di mana hampir semua siswa Indonesia hanya 

menguasai materi pelajaran sampai level 3 saja dari 6 level, sementara siswa di 

negara maju maupun berkembang menguasai pelajaran sampai level 4, 5, bahkan 

6 (OECD, 2009: 226). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP N 1 Semarang, peneliti 

mendapatkan keterangan dari salah satu guru matematika kelas VII, bahwa 
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banyak siswa SMP yang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-

soal matematika khususnya dalam bentuk narasi (cerita). Aspek-aspek kesulitan 

yang masih dimiliki siswa SMP N 1 Semarang dalam mengerjakan soal-soal 

matematika yaitu (a) kesulitan siswa dalam memahami pertanyaan/masalah, (b) 

kesulitan siswa dalam menuliskan penyelesaian masalah, (c) kesulitan siswa 

dalam menggunakan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian, (d) kesulitan siswa dalam menggunakan rumus untuk menyelesaikan 

soal, (e) ketidakpercayaan diri siswa dalam mengungkapkan gagasan mengenai 

solusi soal, (f) ketidakmandirian siswa dalam menyelesaikan soal matematika, dan 

sebagainya. Beberapa aspek kekurangan tersebut menunjukkan tingkat literasi 

matematis siswa masih rendah dan karakter siswa yang masih perlu dididik.  

Menurut Diknas yang dikutip oleh Pusat Kurikulum Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 2010, menyatakan 18 nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter. Salah satunya kemandirian. Kemandirian adalah suatu sifat yang 

memungkinkan manusia bertindak bebas, melakukan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri atas dorongan diri sendiri, mengejar prestasi penuh 

ketekunan serta keinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, 

mampu bertindak kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mengatasi masalah yang 

dihadapi, mampu mengendalikan tindakan-tindakannya, mampu mempengaruhi 

lingkungannya, mempunyai rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri, 

menghargai keadaan dirinya dan memperoleh kepuasan dari usahanya. (Masrun, 

2005). 
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Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan, bahwa siswa SMP N 1 

Semarang mempunyai masalah dalam pembelajaran matematika, yaitu 

kemampuan literasi matematis dan kemandirian siswa. Menumbuhkan literasi 

matematis pada siswa dan mengembangkan kemandirian siswa harus didukung 

oleh suasana belajar yang baik. Seorang guru hendaknya dapat menciptakan 

suasana belajar yang memungkinkan siswa dapat secara aktif belajar 

mengkontruksi, menemukan dan mengembangkan pengetahuannya. Bersama 

dengan berkembangnya pengetahuan siswa, karakter siswa juga harus 

diperhatikan karena merupakan dasar berhasilnya penerapan ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Alternatif pendekatan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan literasi 

matematis siswa dan mengembangkan kemandirian siswa yaitu model 

pembelajaran Project-Based Learning. Joel L Klein et. al (2009) menjelaskan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang memusatkan siswa 

untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru berdasar pengalamannya melalui 

berbagai presentasi. Ciri khas dalam pembelajaran ini adalah adanya produk akhir misal 

presentasi, rekomendasi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan dunia nyata 

(NCTM, 2000). 

Merujuk pada kurikulum 2013, yang menganjurkan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, dan modern. Microsoft Power Point adalah salah satu program 

aplikasi keluaran Microsoft Cooperation yang termasuk dalam Microsoft Office 

yang banyak digunakan orang untuk membantu dalam proses presentasi dalam 

bentuk slide. Aplikasi ini biasa digunakan dalam presentasi, mengajar, dan 

membuat animasi sederhana. Adanya Power Point membuat presentasi sangat 
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mudah dan menarik karena didukung dengan fitur-fitur yang canggih dan 

menarik. Alat bantu tambahan power point yaitu OHP. Adanya media power point 

ini, diharapkan pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan modern seperti anjuran 

kurikulum 2013. 

Selain pembelajaran siswa di kelas aktif, kreatif, dan modern, diharapkan 

pula pembelajaran siswa di rumah juga berkualitas. Aplikasi pembelajaran yang 

canggih, kreatif, dan simpel diperlukan agar siswa juga tertarik belajar di rumah. 

Schoology merupakan bagian dari sistem manajemen pembelajaran yang 

mengelola kelas online. Schoology jaringan sosial untuk berbagai konten 

misalnya untuk latihan soal, tugas, dan untuk bahan ajar. 

Dalam menyelesaikan masalah matematika selalu terjadi proses 

penyelesaian dengan menggunakan berbagai strategi. Strategi pemecahan masalah 

ini akan menunjukkan tingkat kemampuan literasi matematika siswa yang 

berbeda. Perbedaan tingkat kemampuan literasi matematika ini akan 

menyebabkan jenis kesalahan yang berbeda pada setiap pengerjaan soal 

matematika yang diberikan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mencoba 

melihat pengaruh model pembelajaran PjBL berbantuan media power point dan 

schoology untuk meningkatkan literasi matematis siswa dan mengembangkan 

kemandirian siswa. Sebagai realisasinya, penulis menuangkan permasalahan 

tersebut dalam judul penelitian “ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS DITINJAU DARI KEMANDIRIAN DALAM 
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PEMBELAJARAN PROJECT-BASED LEARNING-SAINTIFIK 

BERBANTUAN POWER POINT DAN SCHOOLOGY.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia pada penelitian yang 

dilakukan oleh PISA masih rendah. 

2. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan. 

3. Kesulitan dalam memahami permasalahan dan membuat penyelesaian soal 

matematika yang berupa soal cerita. 

4. Kurangnya rasa kemandirian siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. 

5. Model Project-Based Learning-Saintifik berbantuan power point dan 

Schoology diduga dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa 

dan kemandirian siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Semarang 

tahun ajaran 2018/2019. 

2. Materi pokok dalam penelitian adalah pecahan. 

3. Aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi matematis 

siswa pada konten kuantitas. 
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4. Model pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran Project-Based 

Learning-Saintifik berbantuan Power Point dan Schoology. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan literasi matematika dengan model Project-Based 

Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology tuntas secara 

klasikal? 

2. Apakah kemampuan literasi matematika dengan model Project-Based 

Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology lebih baik 

daripada kemampuan literasi matematika dengan pembelajaran model 

Discovery Learning berbantuan media power point?  

3. Apakah proporsi tuntas secara klasikal dengan model Project-Based Learning-

Saintifik berbantuan media power point dan schoology lebih tinggi daripada 

proporsi tuntas secara klasikal dengan pembelajaran model Discovery Learning 

berbantuan media power point? 

4. Apakah kemandirian siswa berpengaruh terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa pada pembelajaran model Project-Based Learning-Saintifik 

berbantuan media power point dan schoology? 

5. Bagaimana kemampuan literasi matematika siswa yang mendapat 

pembelajaran model Project-Based Learning-Saintifik berbantuan media power 

point dan schoology? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan 

masalah di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui kemampuan literasi matematika dengan model Project-

Based Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology tuntas 

secara klasikal. 

2. Untuk mengetahui kemampuan literasi matematika dengan model Project-

Based Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology lebih 

baik daripada kemampuan literasi matematika dengan pembelajaran model 

Discovery Learning berbantuan media power point. 

3. Untuk mengetahui proporsi ketuntasan klasikal dengan model Project-Based 

Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology lebih tinggi 

daripada proporsi ketuntasan klasikal dengan pembelajaran model Discovery 

Learning berbantuan media power point. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian siswa terhadap kemampuan literasi 

matematika siswa pada pembelajaran matematika yang menggunakan model 

Project-Based Learning-Saintifik berbantuan media power point dan 

schoology. 

5. Untuk mendiskripsikan kemampuan literasi matematika siswa pada 

pembelajaran matematika yang menggunakan model Project-Based Learning-

Saintifik berbantuan media power point dan schoology. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi perkembangan kemampuan literasi matematika. Diharapkan 

dengan adanya pembelajaran dengan model Project-Based Learning-Saintifik dan 

berbantuan media power point dan schoology dapat meningkatkan pola pikir 

matematis siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika 

siswa dan mengembangkan kemandirian pada siswa.  

1.6.2 Manfaat Praktis Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh guru mata pelajaran matematika dari penelitian ini: 

1. Dapat membantu tugas guru dalam mengetahui kemampuan literasi 

matematika siswa. 

2. Dapat mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa. 

3. Sebagai bahan referensi tentang model pembelajaran yang menarik dan 

modern. 

4. Sebagai bahan referensi tentang penilaian guru mengenai kemandirian belajar 

siswa. 

1.4.3 Bagi Siswa 

Manfaat yang dapat diperoleh siswa dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan 

literasi matematika. 
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2. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun kemampuannya sendiri 

dalam menyelesaikan soal matematika (kemandirian). 

3. Mengembangkan rasa daya tarik siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

1.4.4 Bagi Peneliti  

Manfaat yang dapat diperoleh peneliti dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan model 

pembelajaran Project-Based Learning-Saintifik dan berbantuan media power 

point dan schoology pada pembelajaran matematika. 

2. Mampu mengidentifikasi penyebab terhambatnya kemampuan literasi 

matematika pada siswa. 

3. Mampu mengidentifikasi penyebab kurangnya rasa percaya diri dan 

kemandirian siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. 

4. Meningkatkan rasa peduli terhadap siswa dengan kurang baik dari segi 

kecerdasan ataupun mental. 

1.4.5 Bagi Sekolah 

Pembelajaran ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan 

masukan yang baik bagi sekolah untuk mengetahui kemampuan literasi 

matematika siswa dan kemandirian siswa berdasarkan model pembelajaran 

Project-Based Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology. 

1.4.6 Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis kemampuan literasi 

matematika yang ditinjau dari kemandirian siswa SMP dengan model 
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pembelajaran Project-Based Learning-Saintifik berbantuan media power point 

dan schoology. Peneliti juga berharap untuk peneliti-peneliti yang lain dapat 

mengembangkan kemampuan literasi matematika dengan metode lain yang lebih 

baik, praktis, dan menarik. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk memperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian 

ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka perlu 

adanya batasan istilah. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.7.1 Analisis Kemampuan Literasi Matematis 

Analisis literasi matematika dalam penelitian ini adalah penyelidikan 

tentang kemampuan individu untuk dapat menafsirkan matematika ke dalam 

berbagai konteks. Analisis literasi ini berpedoman pada tujuh komponen proses 

literasi matematika yaitu communication, representation, mathematizing, 

reasoning and argument, devising strategies for solving problem, using symbolic, 

formal, and technical language and operation, using mathematics tool (PISA, 

2015). 

1.7.2 Kemandirian Siswa 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas. Menurut Knowless (Rusman, 2011) peserta didik 

yang mandiri harus mempunyai kreativitas dan inisiatif sendiri, serta mampu 

bekerja sendiri dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya. 
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Wolters, Pintrich, dan Karabenick (2003) menjelaskan bahwa kemandirian 

belajar sebagai suatu proses aktif dalam mengkonstruksi dan menetapkan tujuan 

belajar dan memonitor dalam konteks lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan 

guru cenderung membuat siswa tidak mandiri. Karena siswa hanya 

memperhatikan penjelasan guru, mengikuti cara penyelesaian soal yang 

dicontohkan guru, dan menjalankan tugas yang diberikan guru. Untuk 

meningkatkan kemandirian siswa, guru harus mendesain pembelajaran yang akif 

bagi siswa. 

1.7.3 Project-Based Learning (PjBL) 

Joel L Klein et. al (2009) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek 

adalah strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman baru berdasar pengalamannya melalui berbagai 

presentasi. Adapun karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah siswa 

menyelidiki ide-ide penting dan bertanya, siswa menemukan pemahaman dalam 

proses menyelidiki, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, menghasilkan produk 

dan berpikir kreatif, kritis dan terampil menyelidik.  

Langkah-langkah dari Project-Based Learning (Fathurrohman 2015:123-

125) adalah sebagai berikut: (1) penentuan pertanyaan mendasar, (2) mendesain 

perencanaan proyek, (3) menyusun jadwal, (4) memonitor siswa dan kemajuan 

proyek, (5) menguji hasil, (6) mengevaluasi pengalaman. 

1.7.4 Power point 

Microsoft power point dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskins dan 

Dennis Austin. Saat itu, Microsoft power point masih digunakan presenter untuk 
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perusahaan Forethought.Inc. Dengan perkembangan zaman, Microsoft ini 

berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahun. Versi terbaru 

dari Ms. Power point adalah Microsoft power point 2013.  

1.7.5 Schoology 

Schoology adalah jaringan sosial untuk K-13 sekolah dan lembaga 

pendidikan tinggi difokuskan pada kerjasama, yang memungkinkan pengguna 

untuk membuat, mengelola, dan berbagai konten akademis, seperti akses pada 

guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber 

belajar yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun serta juga memberikan akses 

pada orang lain untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. 

(Farmington, 2014). 

1.7.6 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan Saintifik adalah pendekatan yang dirancang untuk siswa agar 

mampu belajar secara aktif dan menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan siswa. Menurut Mukni (2014), langkah-langkah pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. 

1.7.7 Ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan klasikal jika dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang 

telah tuntas belajarnya. (Depdikbud dalam Trianto, 2010: 241).  

Dalam penelitian ini, pembelajaran mencapai ketuntasan klasikal jika hasil 

tes kemampuan literasi matematis siswa kelas VII sekurang-kurangnya 75% yang 

mencapai ketuntasan individual di dalam kelas. 
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1.7.8 Pembelajaran Project-Based Learning-Saintifik berbantuan Power Point 

dan Schoology lebih baik daripada Pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan Power Point. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran Project-Based Learning-Saintifik 

berbantuan Power Point dan Schoology dikatakan lebih baik daripada 

pembelajaran Discovery Learning berbantuan Power Point apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut. 

1. Rata-rata hasil tes kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Project-Based Learning-Saintifik berbantuan Power Point dan 

Schoology lebih besar daripada rata-rata hasil tes kemampuan literasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan Power Point. 

2. Proporsi ketuntasan belajar klasikal hasil tes kemampuan literasi matematis 

siswa yang memperoleh pembelajaran Project-Based Learning-Saintifik 

berbantuan Power Point dan Schoology lebih tinggi daripada proporsi 

ketuntasan belajar klasikal hasil tes kemampuan literasi matematis siswa yang 

memperoleh Discovery Learning berbantuan Power Point. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal skripsi, bagian inti, 

dan bagian akhir skripsi. 
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1.8.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.8.2 Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut.  

BAB 1 Pendahuluan, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.  

BAB 2 Tinjauan Pustaka, membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi 

serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, 

uraian materi pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan 

hipotesis.  

BAB 3 Metode Penelitian, meliputi metode penentuan objek penelitian, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis hasil uji coba instrumen, dan 

analisis data penelitian.  

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi semua hasil penelitian yang 

dilakukan dan pembahasannya.  

BAB 5 Penutup, mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran- saran yang 

diberikan peneliti berdasarkan simpulan. 

1.8.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

  



16 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Mengajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar memegang peranan penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Slavin (1994: 

152) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan 

oleh pengalaman. 

Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar bersifat permanen; 

dalam arti bahwa perubahan perilaku akan bertahan dalam waktu yang relatif 

lama, sehingga pada suatu waktu perilaku tersebut dapat dipergunakan untuk 

merespon stimulus yang sama atau hampir sama. Namun demikian tidak semua 

perubahan perilaku merupakan perwujudan dari hasil belajar, karena terdapat 

perubahan perilaku yang tidak disebabkan oleh kegiatan belajar. Gagne (1997: 3) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan 

manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku 

itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Sejalan dengan proses belajarnya seseorang, maka terjadi proses komunikasi 

dalam pembelajaran. Seseorang yang memberikan informasi, ilmu, dan 

pengalaman sekaligus. Sehingga diperoleh perbedaan antara mengajar dan 
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mendidik. Mengajar berarti menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan 

atau keterampilan dan lain sebagainya kepada orang lain, dengan menggunakan 

cara-cara tertentu sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi milik orang lain. 

Sedangkan mendidik tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan atau 

keterampilan, melainkan juga harus ditanamkan kepada anak didik mengenai 

nilai-nilai dan norma-norma susila yang tinggi dan luhur. Mendidik lebih bersifat 

kegiatan berkerangka jangka menengah atau panjang. 

Dari definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang membawa perubahan dalam diri individu yang berperan penting 

dalam perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan persepsi seseorang. Perubahan yang dihasilkan dari proses belajar relatif 

tetap dan menjadi hal baru bagi individu tersebut. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar kognitif adalah suatu teori belajar yang lebih mementingkan 

proses belajar dari pada hasil belajar itu sendiri. Menurut teori kognitif, ilmu 

pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan (Margaret Bell, 1991). Dalam praktik, teori 

ini antara lain terwujud dalam “tahap-tahap perkembangan” yang diusulkan oleh 

Jean Piaget, “belajar bermakna” yang diusulkan oleh Ausubel, dan “belajar 

penemuan secara bebas” yang diusulkan oleh Jerome Bruner.  

2.1.2.1 Piaget 

Menurut Jean Piaget (1975) salah seorang penganut aliran kognitif yang 

kuat, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan yakni (1) asimilasi, 
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(2) akomodasi, dan (3) equilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi adalah 

proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke struktur kognitif yang sudah 

ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif kedalam 

situasi yang baru. Equilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara 

asimilasi dan akomodasi (Triyanto, 2011). 

Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan 

perkembangan kognitif yang dilalui siswa, yang dalam hal ini Piaget membaginya 

menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori-motor (ketika anak berumur 1,5 tahun 

sampai 2 tahun), tahap pra-operasional (ketika anak berumur 2 atau 3 tahun 

sampai 7 atau 8 tahun), tahap operasional konkret (ketika anak berumur 7 atau 8 

tahun sampai 12 atau 14 tahun), dan tahap operasional formal (ketika anak 

berumur 14 tahun atau lebih) . 

Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensori-motor tentu 

berbeda dengan yang dialami seorang anak yang sudah mencapai tahap kedua 

(pra-operasional) dan lain lagi yang dialami siswa lain yang telah sampai ke tahap 

yang lebih tinggi (operasional konkret dan operasional formal). Secara umum, 

semakin tinggi tingkat kognitif seseorang semakin teratur cara berfikirnya. Dalam 

kaitan ini seorang guru hendaknya memahami tahap-tahap perkembangan anak 

didiknya ini, serta memberikan materi belajar dalam jumlah dan jenis yang sesuai 

dengan tahap-tahap tersebut. 

Menurut Piaget anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan secara terus 

menerus berusaha memahami dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini memotivasi 

anak secara aktif membangun tampilan dalam otak anak tentang lingkungan anak 



19 
 

 
 

yang hayati. Selain itu perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila 

didasarkan pada pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi. Jika hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, 

perkembangan kognitif anak cenderung mengarah ke verbalisme.  

Piaget dengan teori kontruktivisnya berpendapat bahwa pengetahuan akan 

dibentuk oleh siswa apabila siswa dengan objek/orang dan siswa selalu mencoba 

membentuk pengertian interaksi tersebut. Dengan demikian, keterkaitan penelitian 

ini dengan pendekatan teori Piaget adalah belajar lewat interaksi sosial bahwa 

siswa melakukan pembelajaran diperkenankan untuk berkelompok kecil serta 

merangsang siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan soal-

soal literasi matematika yang diberikan. 

2.1.2.2 Ausubel 

Menurut Ausubel (1968) siswa akan belajar dengan baik jika apa yang 

disebut “pengatur kemajuan belajar” (advance organizers) didefinisikan dan 

dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa (Dengeng 1 Nyoman Sudana, 

1989:115). Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang 

mewadahi (mencakup) semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. 

Ausubel percaya bahwa advance organizers dapat memberikan tiga macam 

manfaat, yaitu: 

1. Dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan 

dipelajari oleh siswa; 

2. Dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang 

sedang dipelajari siswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari siswa; 
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3. Mampu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. 

Oleh karena itu, pengetahuan guru terhadap isi mata pelajaran harus sangat 

baik. Hanya dengan demikian seorang guru akan mampu menemukan informasi, 

yang menurut Ausubel sangat abstrak, umum, dan inklusif, yang mewadahi apa 

yang akan diajarkan selain itu logika berfikir guru dituntut sebaik mungkin. Tanpa 

memiliki logika berfikir yang baik, guru akan kesulitan memilah-milih materi 

pelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat dan padat, serta 

mengurutkan materi demi materi ke dalam struktur urutan yang logis dan mudah 

dipahami. 

Ausubel dengan pendapatnya tentang advance organizers mengartikan 

bahwa belajar dengan adanya pengatur kemajuan akan memudahkan berhasilnya 

proses belajar. Maksud dari pengatur kemajuan itu sendiri, diartikan peneliti 

sebagai hal-hal yang dipersiapkan oleh guru guna mendorong keberhasilan belajar 

siswa. Dengan demikian, keterkaitan penelitian ini dengan pendekatan teori 

Ausubel adalah perkembangan mutu pembelajaran yang seharusya diperhatikan 

oleh para guru. Guru menyiapkan pembelajaran yang kreatif, modern, dan 

menyenangkan. Belajar melalui advance organizers menuntut siswa untuk 

mempersiapkan diri sebelum pembelajaran di kelas serta merangsang siswa untuk 

mandiri dalam pembelajaran dan menyelesaikan soal-soal literasi matematika 

yang diberikan. 

2.1.2.3 Bruner 

Menurut Bruner belajar tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang tetapi 

untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa 
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dapat belajar lebih banyak dan mudah. Di dalam proses belajar Bruner 

mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan (Slameto, 2003:11-12).  

Untuk meningkatkan proses belajar perlu adanya lingkungan yang 

dinamakan “discovery learning environment”, adalah lingkungan di mana siswa 

dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau 

pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui.  

Dalam tiap lingkungan selalu ada bermacam-macam masalah, hubungan-

hubungan dan hambatan yang dihayati oleh siswa secara berbeda-beda pada usia 

yang berbeda pula. Dalam belajar guru perlu memperhatikan empat hal berikut:1. 

Mengusahakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif, minatnya perlu ditingkatkan, 

kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu; 2. Menganalisis 

struktur materi yang akan diajarkan dan juga perlu disajikan secara sederhana 

sehingga mudah dimengerti oleh siswa; 3. Menganalisis sequence. Guru 

mengajar, berarti membimbing siswa melalui urutan pernyataan-pernyataan dari 

suatu masalah sehingga siswa memperoleh pengertian dan dapat men-transfer apa 

yang sedang dipelajari; 4. Memberi reinforcement dan umpan balik (feed-back). 

Penguatan yang optimal terjadi pada waktu siswa mengetahui bahwa ia 

mengetahui jawabannya. 

Bruner (1960) mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. 

Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aliran (termasuk 

konsep, teori, definisi, dan sebagainya) melalui contoh-contoh yang 
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menggambarkan antara yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, siswa 

dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Misalnya 

untuk memahami konsep kejujuran, siswa pertama-tama tidak menghapal definisi 

kata kejujuran, tetapi mempelajari contoh-contoh konkret tentang kejujuran. Dari 

contoh-contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. 

Lawan dari pendekatan belajar Bruner adalah belajar ekspositori (belajar 

dengan cara menjelaskan). Dalam hal ini, siswa disodori sebuah informasi umum 

dan diminta untuk menjelaskan informasi melalui contoh-contoh khusus dan 

konkret. Misalnya, untuk pertama-tama siswa diberikan definisi tentang kejujuran 

dan selanjutnya dari definisi tadi siswa diminta untuk mencari contoh-contoh 

konkret yang dapat menggambarkan makna dan kata tersebut. Proses belajar ini 

jelas berjalan secara deduktif. 

Dengan demikian, keterkaitan penelitian ini dengan pendekatan teori J. 

Brunner adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa dapat 

melakukan eksplorasi sehingga sumber belajar siswa tidak hanya berasal dari guru 

tetapi juga dari aktivitas pada kehidupan sehari-hari. 

2.1.3 Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat pelbagai unsur 

yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku (Gagne, 

1997:4). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik 

Peserta didik adalah peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan 

belajar. Peserta didik memiliki organ pengindraan yang digunakan untuk 
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menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil 

penginderaan ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah 

dipelajari. 

Dalam proses belajar, rangsangan yang diterima oleh peserta didik 

diorganisir di dalam syaraf, dan ada beberapa rangsangan yang disimpan di dalam 

memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang 

diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon stimulus. 

2. Rangsangan (Stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus. 

Banyak stimulus yang berada di lingkungan sesorang. Suara, sinar, warna, panas, 

dingin, tanaman, gedung dan orang adalah stimulus yang selalu berada di 

lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar optimal, maka harus 

memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

3. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan 

respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didik diamati pada akhir 

proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja.  
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Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi 

antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu 

sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku, 

maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik telah 

melakukan kegiatan belajar.  

2.1.4 Hakikat Matematika 

Matematika pada mulanya diambil dari perkataan Yunani “mathematike” 

yang berarti “relating to learning” perkataan itu mempunyai akar kata mathema 

yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Perkataan mathematike 

berhubungan erat dengan sebuah kata lain yang serupa yaitu maathenein yang 

berarti belajar atau berpikir, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. 

2.1.5 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola 

pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu 

hubungan diantara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, 

para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman 

tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek 

(abstraksi). Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk 

memahami atau menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-

persamaan, atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya.  
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NCTM (National Coucil of Teachers of Mathematics) merekomendasikan 4 

(empat) prinsip pembelajaran matematika, yaitu: a. Matematika sebagai 

pemecahan masalah. b. Matematika sebagai penalaran. c. Matematika sebagai 

komunikasi, dan d. Matematika sebagai hubungan (Erman Suherman, 2003:298). 

Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

bekerjasama. 

2.1.6 Model Project-Based Learning (PjBL) 

Sani (2013: 226-227) menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis 

proyek merupakan model pembelajaran yang dilakukan untuk memperdalam 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya atau 

proyek terkait dengan materi ajar dan kompetensi. Model pembelajaran berbasis 

proyek ini mencakup kegiatan menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, 

investigasi, dan keterampilan membuat karya. Peserta didik belajar berkelompok 

dan setiap kelompok bisa membuat proyek yang berlainan. Guru hanya sebagai 

fasilitator dalam membantu merencanakan, menganalisis proyek, namun tidak 

sampai memberikan arahan dalam menyelesaikan proyek.  

2.1.6.1 Pengertian Model Project-Based Learning 

Dari The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) Principles 

and Standards for School Mathematics (2000) menjelaskan bahwa bahwa 

pembelajaran berbasis proyek mempunyai ciri-ciri bahwa siswa dapat memilih 

topik dan / atau proyek presentasi/produk, menghasilkan produk akhir misal 

presentasi, rekomendasi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan dunia 
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nyata, melibatkan berbagai disiplin ilmu, bervariasi dalam durasi waktu, 

menampilkan guru dalam peran fasilitator.  

Pada materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 untuk Matematika 

SMP/MTs yang diterbitkan oleh BPSDMPK dan PMP tahun 2013 menjelaskan 

bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan 

berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode 

belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam 

beraktivitas secara nyata.  

Melalui pembelajaran berbasis proyek, proses inquiry dimulai dengan 

memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta 

didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek 

(materi) dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta 

didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam 

sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Pembelajaran berbasis proyek merupakan 

investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi 

atensi dan usaha peserta didik. Mengingat bahwa masing-masing peserta didik 

memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek 

memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten 

(materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan 

melakukan eksperimen secara kolaboratif. 
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. 

Kerja proyek memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan permasalahan 

(problem) sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata 

dan menuntut siswa untuk melakukan kegiatan merancang, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan 

kesempatan siswa untuk bekerja secara mandiri maupun kelompok. Hasil akhir 

dari kerja proyek tersebut adalah suatu produk yang antara lain berupa laporan 

tertulis atau lisan, presentasi atau rekomendasi. 

2.1.6.2 Sintaks Model Project-Based Learning 

Sintaks dalam model pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut. Tahap 

pertama, guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan 

kompetensi yang akan dicapai. Tahap kedua, peserta didik mengidentifikasi 

permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang dikaji. Pertanyaan 

juga dapat diajukan oleh guru. Tahap ketiga, kelompok membuat rencana proyek 

terkait dengan penyelesaian permasalahan yang diidentifikasi. Tahap keempat, 

kelompok membuat proyek atau karya dengan memahami konsep atau prinsip 

yang terkait dengan materi pelajaran. Tahap kelima, guru atau sekolah 

memfasilitasi pameran atas pekerjaan/karya yang dihasilkan oleh peserta didik. 
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2.1.6.3 Ciri-ciri Model Project-Based Learning 

Menurut materi pelatihan kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh BPSDMPK 

dan PMP tahun 2013 dan Center For Youth Development and Education-Boston 

(Muliawati, 2010:10), ciri-ciri model Project-Based Learning adalah: 

a) adanya permasalahan atau tantangan kompleks yang diajukan ke siswa, 

b) siswa mendesain proses penyelesaian permasalahan atau tantangan yang 

diajukan dengan menggunakan penyelidikan, 

c) siswa mempelajari dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang 

dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek, 

d) siswa bekerja dalam tim kooperatif demikian juga pada saat mendiskusikannya 

dengan guru, 

e) siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk 

kehidupan dewasa mereka dan karir (bagaimana mengalokasikan waktu, 

menjadi individu yang bertanggungjawab, keterampilan pribadi, belajar 

melalui pengalaman), 

f) siswa secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, 

g) produk akhir siswa dalam mengerjakan proyek dievaluasi. 

2.1.6.4 Langkah-langkah Pembelajaran Model Project-Based Learning 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek: 

a. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question). 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang 

dapat memberi penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Topik 

penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk siswa. 
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b. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)  

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan 

demikian siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. 

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat 

mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan 

berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat 

diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 

c. Menyusun Jadwal (Create a Schedule)  

Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: membuat alokasi 

waktu untuk menyelesaikan proyek, membuat batas waktu akhir penyelesaian 

proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing 

peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan 

proyek, dan meminta peserta didik untuk membuat penjelasan tentang pemilihan 

suatu cara. 

d. Memonitor siswa dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress 

of the Project) 

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa 

selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi 

siswa pada setiap proses.  

e. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi 
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umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu 

guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

f. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)  

Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik 

secara individu maupun kelompok. 

2.1.6.5 Penilaian tugas proyek 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang 

harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu 

investigasi atau penyelidikan sejak dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat 

digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, 

kemampuan penyelidikan dan kemampuan siswa memberikan informasi tentang 

sesuatu yang menjadi penyelidikannya pada materi tertentu secara jelas.  

Pada penilaian proyek ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:  

a. Kemampuan pengelolaan yaitu kemampuan siswa dalam memilih topik apabila 

belum ditentukan oleh guru, mencari informasi dan mengelola waktu 

pengumpulan data serta penulisan laporan,  

b. Relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan 

tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran)  

c. Keaslian yaitu proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya, 

dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan 

terhadap proyek siswa. 
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2.1.7 Pendekatan Saintifik 

Konsep pembelajaran dengan pendekatan saintifik (scientific approach) 

merupakan proses pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagaimana 

seorang ahli sains. Dalam praktiknya siswa diharuskan melakukan serangkaian 

aktivitas layaknya langkah-langkah dalam metode ilmiah. Serangkaian aktivitas 

yang dimaksud meliputi (1) merumuskan masalah, (2) mengajukan hipotesis, (3) 

mengumpulkan data, (4) mengolah dan menganalisa data, dan (5) membuat 

kesimpulan.  

Konsep pembelajaran sanitifik dapat juga dikatakan sebagai proses 

pembelajaran yang memandu peserta didik untuk memecahkan masalah melalui 

tahapan metode ilmiah dengan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang 

cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan, 

meskipun dalam proses ini pasti akan banyak diketemukan berbagai kendala. 

Agar siswa mampu melakasakan tahapan ini, siswa harus dibina kepekaannya 

terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, dilatih kemampuannya untuk 

menagajukan pertanyaan kritis, dipertajam nalarnya dalam meneiti, cermat dalam 

mengaolah data maupun menjawab pertanyaan serta dibimbing untuk 

merumuskan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.  

Barringer, et al. (2010) menjelaskan proses saintifik merupakan 

pembelajaran yang menuntut siswa berpikir secara sistimatis dan kritis dalam 

upaya memecahkan masalah yang penyelesaiannya tidak mudah dilihat. Dari 

pengertian yang ada dapat diartikan bahwa model pembelajaran saintifik 

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dengan prinsip metode 
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ilmiah. Hal ini sejalan dengan Weinbaum, et al. (2004) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan proses membangun makna dari informasi baru dengan 

menggunakan kerangka kerja konseptual. Proses memahami informasi faktual 

dalam kerangka konseptual memungkinkan siswa untuk mengambil, mengatur 

dan mempertahankan informasi baru tersebut. Ketika informasi faktual diperlajari 

tanpa kerangka kerja konseptual yang jelas, maka berbagai informasi yang telah 

dipelajari tersebut biasanya dilupakan dalam waktu singkat. 

2.1.8 Power Point 

Microsoft power point dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskins dan 

Dennis Austin. Saat itu, Microsoft power point masih digunakan presenter untuk 

perusahaan Forethought.Inc. Dengan perkembangan zaman, Microsoft ini 

berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahun. Versi terbaru 

dari Ms. Power point adalah Microsoft power point 2013. 

Microsoft Power Point adalah salah satu program aplikasi keluaran 

Microsoft Cooperation yang termasuk dalam Microsoft Office yang banyak 

digunakan orang untuk membantu dalam proses presentasi dalam bentuk slide. 

Aplikasi ini biasa digunakan dalam presentasi, mengajar, dan membuat animasi 

sederhana. Dengan adanya Power Point membuat presentasi sangat mudah dan 

menarik karena didukung dengan fitur-fitur yang canggih dan menarik. Dalam 

penggunaan oleh perangkat transparansi proyektor atau biasa disebut OHP. 

2.1.9 Schoology 

Schoology adalah jaringan sosial untuk K-13 sekolah dan lembaga 

pendidikan tinggi difokuskan pada kerjasama, yang memungkinkan pengguna 
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untuk membuat, mengelola, dan berbagi konten akademis, seperti akses pada guru 

dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber 

belajar yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun serta juga memberikan akses 

pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. 

(Farmington, 2014).  

Schoology merupakan bagian dari sistem manajemen pembelajaran atau 

LMS (Learning Management System), platform berbasis cloud yang menyediakan 

peralatan yang diperlukan untuk mengelola sebuah kelas online. LMS menurut 

Mahnegar (2012) merupakan “software used for delivering, tracking, and 

managing training or education”. Beberapa LMS lain yang tersedia secara gratis 

adalah LearnBoost, Edmodo, Moodle.  

Masing-masing LMS memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa 

kelebihan Schoology adalah tersedianya fasilitas Attandance/absensi, yang 

digunakan untuk mengecek kehadiran peserta didik, dan juga fasilitas Analityc 

untuk melihat semua aktivitas peserta didik pada setiap course, assignment, 

discussion dan aktivitas lain yang kita siapkan untuk peserta didik. Melalui fitur 

analytic ini, kita juga bisa melihat di mana saja atau pada aktivitas apa saja 

seorang peserta didik saat login. 

2.1.10 Literasi Matematis 

Literasi matematika sebagai kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan 

mengaplikasikan matematika ke dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. 

Menurut Stacey (2010), literasi matematika sebagai suatu kemampuan siswa 

untuk mengidentifikasi dan memahami peran matematika dalam kehidupan nyata. 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ojose (2011), Draper (2002), dan Wong 

(2005) bahwa literasi matematika adalah pengetahuan untuk mengetahui dan 

mengaplikasikan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari.  

Literasi matematika adalah sebuah isu di masyarakat yang seharusnya 

masyarakat mampu mengakses kualitas pendidikan matematika untuk dapat 

berpola pikir matematika (Brewley, 2012). Literasi matematika dalam kerangka 

PISA (Programme For International Student Assesment) matematika 2012 

didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk merumuskan, menggunakan, 

dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Termasuk kemampuan 

melakukan penalaran secara matematika dan menggunakan konsep, prosedur, 

fakta, sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta memprediksi suatu 

fenomena atau kejadian (OECD, 2010). Secara khusus, kata kerja merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan merupakan tiga titik proses dimana siswa akan 

terlibat aktif dalam pemecahan masalah (OECD, 2013). 

a. Merumuskan Masalah 

Meliputi identifikasi peluang untuk menerapkan dan menggunakan 

matematika yang memperlihatkan bahwa matematika dapat diterapkan untuk 

memahami atau memecahkan suatu masalah tertentu, atau tantangan yang 

disajikan. Termasuk di dalamnya mampu mengambil situasi seperti yang disajikan 

dan mengubahnya ke dalam bentuk solusi matematika, menyediakan struktur dan 

representasi matematika, mengidentifikasi variable dan membuat asumsi 

sederhana yang dapat membantu memecahkan masalah atau memenuhi tantangan 

(OECD, 2013). 
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b. Menerapkan Matematika 

Melibatkan penerapan penalaran matematika dan penggunaan konsep, 

prosedur, fakta, dan alat-alat matematika untuk mendapatkan solusi. Hal ini 

meliputi pembuatan menipulasi ekspresi aljabar dan persamaan atau model 

matematika lainnya, menganalisis informasi secara matematis dari diagram dan 

grafik matematika, mengembangkan deskripsi dan penjelasan matematika, serta 

menggunakan alat-alat matematika untuk memecahkan masalah (OECD, 2013). 

c. Menafsirkan Matematika 

Menafsirkan matematika adalah merenungkan solusi matematika dan 

menafsirkan solusi tersebut ke dalam konteks masalah. Termasuk di dalamnya 

meliputi evaluasi solusi atau penalaran matematika dalam kaitannya dengan 

konteks masalah, dan menentukan apakah solusi yang dihasilkan wajar dan masuk 

akal (OECD, 2013). 

Selain ketiga hal tersebut, dalam PISA juga terdapat tujuh kemampuan dasar 

matematika yang menjadi pokok dalam proses literasi matematis (OECD, 2013), 

yaitu meliputi: 

a. Communicating (Komunikasi) 

Literasi matematika melibatkan proses komunikasi, sebab dalam proses 

pemecahan masalah siswa perlu mengutarakan atau mengemukakan gagasan, 

ketika melakukan penalaran terhadap soal maupun langkah-langkah penyelesaian, 

selain itu siswa juga perlu menjelaskan hasil pemikiran atau gagasannya kepada 

orang lain agar orang lain juga dapat memahami hasil pemikirannya. 



36 
 

 
 

Adapun indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis yang dapat 

dikembangkan (Sumarmo, 2012), yaitu: 

1. Menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, 

simbol, idea, atau model matematika. 

2. Menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan. 

3. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 

4. Membaca dengan pemahamn suatu representasi matematika tertulis. 

5. Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraph matematika dalam 

bahasa sendiri. 

b. Mathematizing (Matematisasi) 

Kemampuan literasi matematis juga melibatkan kemampuan matematisasi, 

yakni kemampuan dalam menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bentuk 

matematika, baik berupa konsep, struktur, membuat asumsi atau pemodelan.  

c. Representation (Representasi) 

Kemampuan representasi disini adalah kemampuan dalam 

mempresentasikan objek-objek matematika seperti grafik, tabel, diagram, gambar, 

persamaan, rumus, dan bentuk-bentuk konkret lainnya. 

d. Reasoning and Argument (Penalaran dan Argumen) 

Kemampuan penalaran dan argumen adalah akar dan proses berpikir logis 

yang dikembangkan untuk menemukan suatu kesimpulan yang dapat memberikan 

pembenaran terhadap solusi suatu permasalahan. 

e. Devising Strategis for Solving Problem (Merancang Strategi untuk 

memecahkan masalah) 
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Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan 

matematika untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

f. Using Symbolic, Formal, and Technical Language and Operations 

(Penggunaan simbol, bahasa formal, teknis, dan operasi) 

Kemampuan ini melibatkan pemahaman, penafsiran, kemampuan 

memanipulasi suatu konteks matematika yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan terkait matematika. 

g. Using Mathematical Tools (Penggunaan Alat Matematika) 

Kemampuan yang dimaksud adalah mampu menggunakan berbagai macam 

alat yang dapat membantu proses matematisasi dan mengetahui keterbatasan dari 

alat-alat tersebut. 

Karakteristik dari soal-soal PISA diantaranya adalah substansinya yang 

kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam 

menyelesaikannya. Programme for International Student Asessment (PISA) 

merupakan salah satu penilaian internasional tentang prestasi siswa. Indonesia 

mengikuti PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012 dengan hasil tidak 

menunjukkan banyak perubahan pada setiap keikutsertaan.  

Hasil penelitian yang berkaitan dengan PISA menunjukkan masih adanya 

siswa yang berkemampuan rendah pada saat tes kemampuan literasi matematika 

di beberapa jenis konten maupun konteks yang sama. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain variasi soal dan materi yang dipilih (Hawa: 2014 dan 

Aini: 2014). Untuk itu, diperlukan pembelajaran yang bertaraf melatih 

kemampuan literasi siswa. 
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Tabel 2.1 Level Kemampuan Literasi Matematika Munurut PISA 

Level Apa yang dapat siswa lakukan 

6 Melakukan pengonsepan, generalisasi dan menggunakan informasi 

beradasarkan penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang kompleks, 

dan dapat mengunakan pengetahuan diatas rata-rata. Menghubungkan sumber 

informasi berbeda dan merepresentasi, dan menjalankan diantaranya keduanya 

dengan fleksibel. Siswa pada tingkatan ini memiliki kemampuan bernalar 

matematika yang tinggi. Menerapkan pengetahuan, penguasaan dan simbol dan 

hubungan dari simbol dan operasi matematika, mengembangkan strategi dan 

pendekatan baru untuk menghadapi situasi yang baru. Merefleksikan tindakan 

mereka dan merumuskan dan mengkomunikasikan tindakan mereka dengan 

tepat dan menggambarkan sehubungan dengan penemuan mereka, penafsiran, 

pendapat, dan kesesuaian dengan situasi nyata. 

5 Mengembangkan dan bekerja dengan model untuk situasi kompleks, 

mengidentifikasi masalah, dan menetapkan asumsi. Memilih, membandingkan, 

dan mengevaluasi dengan tepat strategi pemecahan masalah terkait dengan 

permasalahan kompleks yang berhubungan dengan model. Bekerja secara 

strategis dengan menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, serta secara 

tepat menghubungkan representasi simbol dan karakteristik formal dan 

pengetahuan yang berhubungan dengan situasi. Melakukan refleksi dari 

pekerjaan mereka dan dapat merumuskan dan mengkomunikasikan penafsiran 

dan alasan mereka. 

4 Bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang konkret tetapi 

kompleks yang mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat asumsi. 

Memilih dan menggabungkan representasi yang berbeda, termasuk pada 

simbol, menghubungkannya dengan situasi nyata. Menggunakan berbagai 

keterampilannya yang terbatas dan mengemukakan alasan dengan beberapa 

pandangan di konteks yang jelas. Memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya diertai argumentasi berdasar pada interpretasi dan 

tindakan mereka. 

3 Melaksanakan prosedur dengan jelas, termasuk prosedur yang memerlukan 

keputusan secara berurutan. Memecahkan masalah, dan menerapkan strategi 

yang sederhana. Menafsirkan dan menggunakan representasi berdasarkan 

sumber informasi yang berbeda dan mengemukakan alasannya secara 

langsung. Mengkomunikasikan hasil interpertasi dan alasan mereka. 

2 Menafsirkan dan mengenali situasi degan konteks yang memerlukan 

kesimpulan langsung. Memilah informasi yang relevan dari sumber yang 

tunggal, dan menggunakan cara penyajian tunggal. Mengerjakan algoritma 

dasar, menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau kesepakatan. 

Memberi alasan secara tepat dari hasil penyelesaiannya. 

1 Menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal serta semua informasi 

yang relevan tersedia dengan pertanyaan yang jelas. Mengidentifikasi 

infomasi, dan melakukan cara-cara yang umum berdasarkan instruksi yang 

jelas. Menunjukkan suatu tindakan sesuai dengan simulasi yang diberikan. 

(OECD, 2014) 
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2.1.11 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Literasi Matematis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

prestasi siswa Indonesia pada studi PISA 2012 yaitu latar belakang peserta dari 

faktor internal yaitu jati diri siswa dan faktor eksternal yaitu kondisi keluarga, 

kepemilikan sarana belajar, dan kondisi sosial budaya di rumah. Penelitian 

menyimpulkan bahwa jati diri, kondisi sosial ekonomi dan budaya, kepemilikan 

komputer, dan buku-buku merupakan faktor utama yang memengaruhi capaian 

literasi matematika siswa Indonesia peserta PISA 2012. 

Terdapat sejumlah variabel yang dapat menjadi determinan literasi siswa. 

Secara umum faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu 

faktor dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor 

internal dapat dipilah menjadi aspek kognititf seperti kemampuan intelektual, 

kemampuan numerik, dan kemampuan verbal; serta aspek nonkognitif seperti 

minat dan motivasi. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, serta lingkungan media massa dan lingkungan sosial (Pusat 

Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, 2013b). 

2.1.12 Analisis Literasi Matematis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:60), analisis adalah 

penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. 

Sedangkan literasi matematika sebagaimana dikutip dalam laporan PISA 2012 

(dalam Mahdiansyah dan Rahmawati, 2014) adalah kemampuan individu untuk 

merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. 
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Pendapat lain menyebutkan bahwa literasi dalam konteks matematika 

adalah kekuatan untuk menggunakan pemikiran matematika dalam memecahkan 

masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan (Steecey & 

Turner, 2015). Pemikiran matematika yang dimaksudkan meliputi pola pikir 

pemecahan masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan dan menjelaskan. 

Pola pikir ini dikembangkan berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta 

matematika yang relevan dengan masalah yang dihadapi (Rosalia, 2015).  

Jadi, analisis literasi matematika adalah penyelidikan terhadap suatu 

pembelajaran matematika untuk mengetahui tingkat kemampuan pola pikir siswa 

dalam memecahkan masalah, menalar, dan mengkomunikasikan serta 

menjelaskan terhadap penyelesaian masalah matematika. 

Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memahami kemampuan 

literasi matematika siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Komponen 

kemampuan literasi matematika siswa yaitu communication, mathematizing, 

representation, reasoning and argument, devising strategies for solving problems, 

using symbolic, formal, and technical language and transformation, using 

mathematics tool.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tes, observasi, dan wawancara 

untuk mengetahui kemampuan literasi matematika siswa. Dengan adanya 

wawancara peneliti memperoleh informasi lebih jelas dan akurat mengenai 

kesulitan yang dialami siswa dalam memahami masalah dan menyelesaikan 

masalah. Sehingga dari diketahuinya sumber masalah tersebut, dapat diupayakan 

penyelesaian masalahnya.  
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2.1.13 Kemandirian Belajar Siswa 

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 

pada 6 September 2017, program ini resmi berlaku. Dalam amanat perpres 

tersebut, setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki hak sama untuk 

menerapkan program yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi 

Mental di bidang pendidikan ini. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Arie Budhiman menjelaskan, 

pendidikan karakter sangat penting dalam upaya membangun kualitas individu 

para calon generasi. 

Menurut DIKNAS, ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter yaitu 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. 

Dari 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut, karakter mandiri 

siswa yang akan peneliti analisis berhubungan dengan pembelajaran yang 

diselenggarakan di kelas. Karakter mandiri menurut DIKNAS yaitu sikap dan 

perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas.  

Suparman (2003: 31) menyimpulkan bahwa pendidikan karakter mandiri 

adalah pendidikan yang membentuk akhlak, watak, budi pekerti, dan mental 

manusia agar hidupnya tidak bergantung atau bersandar kepada pihak-pihak lain, 
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tidak bergantung pada orang lain. Karakter mandiri mendorong dan memacu 

seseorang untuk memecahkan sendiri persoalan hidup dan kehidupannya. 

2.1.13.1 Pengertian Kemandirian Belajar Siswa 

Independence (mandiri) secara umum menunjuk pada kemampuan individu 

untuk menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas dari pengaruh 

kontrol orang lain (Steinberg dalam Sutanto, 2006). Kemandirian merupakan 

salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi individu. Seseorang dalam 

menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari cobaan dan tantangan. Individu 

yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu menghadapi segala 

permasalahan karena individu yang mandiri tidak tergantung pada orang lain, 

selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada.  

Kemandirian belajar siswa, akan menuntut mereka untuk aktif baik sebelum 

pelajaran berlangsung dan sesudah proses belajar. Murid yang mandiri akan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Sesudah proses belajar mengajar 

selesai, murid akan belajar kembali mengenai materi yang sudah disampaikan 

sebelumnya dengan cara membaca atau berdiskusi. Sehingga murid yang 

menerapkan belajar mandiri akan mendapat prestasi lebih baik jika dibandingkan 

dengan murid yang tidak menerapkan prinsip mandiri. 

2.1.13.2 Pentingnya Pengembangan Kemandirian Belajar Siswa 

Demi kemajuan bangsa Indonesia kemandirian belajar siswa dituntut untuk 

berkembang kualitasnya. Semakin berkembang kemandirian belajar siswa maka 

akan semakin berkualitas generasi penerus bangsa. Kemandirian didasarkan atas 

kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan 
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orang lain. Dengan demikian kemandirian belajar siswa perlu dilatih dan 

ditingkatkan. 

Untuk pengembangan kemandirian belajar siswa diperlukan dukungan dari 

seluruh pihak termasuk guru, orang tua, masyarakat penyelenggara pendidikan, 

maupun lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal siswa itu sendiri. Semua hal 

itu tidak akan terjadi dengan sendirinya karena setiap siswa memiliki kondisi yang 

berbeda antara satu dengan lainnya baik ekonomi, kecerdasan, sosial budaya, 

ataupun prasarana dan sarana yang tersedia. 

2.1.13.3 Indikator Kemandirian Belajar Siswa 

Berdasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh Hidayati dan Listyani 

(2010), maka indikator kemandirian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Ketidakbergantungan dengan orang lain; 

a. Menyiapkan diri sebelum pembelajaran. 

b. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan kemampuan sendiri. 

c. Mengerjakan ulangan harian/tes yang lain dengan kemampuan sendiri. 

(2) Memiliki kepercayaan diri; 

a. Berani menyampaikan pendapat saat pembelajaran. 

b. Berani berkomunikasi dengan teman untuk menyelesaikan masalah. 

c. Yakin terhadap dirinya sendiri. 

d. Berani bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran. 

(3) Berperilaku disiplin; 

a. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. 
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b. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 

c. Mengikuti tes/ulangan tepat waktu. 

(4) Memiliki rasa tanggung jawab; 

a. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

b. Berusaha mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah. 

c. Memiliki regulasi dalam pembelajaran. 

(5) Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri;  

a. Mengulangi bahan pelajaran. 

b. Berusaha mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah. 

c. Memiliki regulasi dalam pembelajaran. 

(6) Kontrol diri. 

a. Pantang menyerah untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

b. Melakukan evaluasi diri. 

c. Menanyakan tentang hal yang masih sulit dalam pembelajaran. 

2.1.14 Kualitas Pembelajaran 

Mulyasa (2010: 256) mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar 

(75%) peserta didik terlibat aktif, baik fisik,  mental, maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 

pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). 



45 
 

 
 

Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

masukan merata menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta 

sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan. 

Menurut Lovitt dan Clarke (Suherman, 2007: 79) menambahkan bahwa 

kualitas pembelajaran ditandai dengan berapa luas dalam lingkungan belajar; 

mulai dari mana siswa ini berada, mengenali bahwa siswa belajar dengan 

kecepatan yang berbeda, melibatkan siswa secara fisik dalam proses belajar, 

meminta siswa untuk memvisualkan yang imajiner (dalam Abidin, 2012). 

Kualitas perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya. Menurut 

Depdiknas (2007), beberapa indikator kualitas perilaku pembelajaran guru dapat 

dicermati antara lain pada: (1) kemampuan guru dalam membangun persepsi dan 

sikap positif siswa terhadap belajar; (2) penguasaan ilmu yang luas dan mendalam 

serta mampu memilih, menata, mengemas, dan menyajikan materi sesuai 

kebutuhan siswa; (3) kemampuan memahami keunikan setiap siswa dengan 

segenap kelebihan dan kekurangannya; (4) Kemampuan mengelola pembelajaran 

yang mendidik berorientasi pada siswa yang tercermin dalam kegiatan 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembalajaran secara dinamis 

untuk membentuk kompetensi siswa; (6) Kemampuan mengembangkan 

kepribadian dan keprofesionalan secara berkelanjutan. 

2.1.15 Bilangan 

Hampir tidak ada Negara di Dunia yang tidak mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, dan 0. Angka-angka itu menjadi roh dalam ilmu matematika. Sulit 

dibayangkan, andai tidak ditemukan angka-angka tersebut. Dalam berbagai 
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literatur yang ada, tidak disebutkan siapa orang yang pertama kali menemukan 

angka-angka atau bilangan tersebut.  

Menurut Salma Alif Sampayya, dalam bukunya keseimbangan matematika 

dalam Alqur’an, catatan angka pertama kali ditemukan pada selembar tanah liat 

yang dibuat suku Sumeria yang ditinggali di daerah Mesopotamia sekitar tahun 

3000 SM. Bangsa Mesir Kuno menulis angka pada daun lontar  dengan tulisan 

hieroglif  yang dilambangkan dengan garis lurus untuk satuan, lengkungan ke atas 

untuk puluhan, lengkungan setengah lingkaran menyamping untuk ratusan, dan 

untuk jutaan dilambangkan dengan simbol seorang laki-laki yang menaikkan 

tangan. Sistem ini kemudian dikembangkan oleh bangsa Mesir menjadi sistem 

hieratik.  

Bangsa Roma menggunakan tujuh tanda untuk mewakili angka, yaitu I, V, 

X, L, C, D, dan M, yang dikenal dengan angka romawi. Angka ini digunakan di 

seluruh Eropa hingga abad pertengahan. Sementara itu, angka modern saat ini, 

berasal dari simbol yang digunakan oleh para ahli matematika Hindu India sekitar 

tahun 200 SM, yang kemudian dikembangkan oleh orang Arab. Sehingga angka 

tersebut disebut dengan angka Arab.  

Perkembangan peradaban memunculkan bilangan. Awalnya bilangan hanya 

digunakan untuk mengingat jumlah, namun dalam perkembangannya setelah para 

pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat 

untuk mendefinisikan bilangan maka matematika menjadi hal yang sangat penting 

bagi kehidupan. Bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologi, sains, ekonomi, 
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ataupun dalam dunia musik, filosofi dan hiburan serta banyak aspek kehidupan 

lainnya. 

Macam Bilangan dibagi 2, yaitu: bilangan rasional dan bilangan pangkat. 

Bilangan rasional dibagi 2, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Macam 

operasi meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

A. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 

nol, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif terletak 

di kanan bilangan nol. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri nol.  

B. Bilangan Pecahan 

Bilangan 
𝑎

𝑏
 dikatakan bilangan pecahan, jika a dan b adalah bilangan bulat, 

dengan b ≠ 0, maka bilangan pecahan 
𝑎

𝑏
 mempresentasikan a bagian dari b bagian 

ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai 

dengan objek keseluruhannya. Pada bilangan pecahan 
𝑎

𝑏
, a disebut pembilang, 

sedangkan b disebut penyebut. 

C. Bilangan Desimal 

Sistem bilangan desimal tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5; 1,25; 3, dan sebagainya. 

Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. 

D. Membandingkan Bilangan 

Tujuan membandingkan bilangan yaitu untuk mengetahui nilai suatu 

bilangan, apakah kedudukannya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan nilai 

bilangan yang lain. 
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E. Operasi Hitung 

Hitung atau menghitung memiliki arti membilang (menjumlahkan, 

mengurangi, membagi, memperbanyak, dan sebagainya). Kata “hitung” 

mendapatkan awalan me-, akan menjadi kata kerja “menghitung” yang berarti: (1) 

mencari jumlahnya, (2) membilang untuk mengetahui berapa jumlahnya, (3) 

menentukan atau menetapkan sesuatu.  

Dapatkan disimpulkan bahwa operasi hitung adalah suatu perbuatan untuk 

menentukan nilai suatu hal melalui yaitu, penjumlahan, pengurangan, pembagian, 

perkalian, dan sebagainya.  

F. Bilangan Berpangkat 

Bilangan berpangkat dikenal juga dengan istilah bilangan eksponen. Secara 

umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk ab, dengan a dan b 

adalah bilangan bulat. A disebut bilangan basis atau pokok, sedangkan b disebut 

eksponen atau pangkat.  

G. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat 

positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu.  

H. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif 

terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Dalam merancang penilitian ini, peneliti mencari berbagai sumber informasi 

yang mendukung pengetahuan, kelimuan dan pengalaman terhadap hal-hal yang 
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berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Erniza P. (2016) dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Analisis Literasi 

Matematika Siswa Kelas VII SMP Dengan Model PBL Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) Berbantuan Kartu Masalah”, menyimpulkan 

bahwa rendahnya kemampuan literasi matematika di Indonesia dapat 

dikarenakan kurangnya penerapan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 

realistik. Siswa tidak terbiasa menghadapi soal yang berkaitan dengan 

permasalahan sehari-hari. Penanaman kemampuan literasi matematika dapat 

dilakukan melalui proses pembelajaran yang mendukung. Penerapan model 

pembelajaran PBL pendekatan RME berbantuan Kartu Masalah diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika. 

2. Rusmining (2017) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Analysis of 

Mathematics Literacy of Students of Mathematics Education Departement 

Viewed from Process Components”, menyimpulkan bahwa kemampuan literasi 

mahasiswa pendidikan matematika ditinjau dari komponen proses sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek communication, artinya kemampuan 

komunikasi mahasiswa misalnya dalam melontarkan ide-ide saat berdiskusi, 

presentasi, dan menjawab pertanyaan masih rendah. Sehingga kemampuan 

literasi mahasiswa terukur masih dibawah standar. Untuk meningkatkan 

kemampuan literasi mahasiswa, maka komponen proses harus dilatih dan 

dikembangkan keterampilannya. 
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3. Theresia Widyantini (2014) dalam karya tulis artikelnya yang berjudul 

“Penerapan model Project Based Learning dalam materi Pola Bilangan kelas 

VII”, mengatakan bahwa Model Project Based Learning (Model Pembelajaran 

Berbasis Proyek) adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja 

proyek. 

4. Mutmainnah (2016) dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Perbandingan 

Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Project 

Based Learning Dan Model Pembelajaran Problem Posing Pada Kelas VIII 

Smp Negeri I Parangloe Kabupaten Gowa”, menyimpulkan bahwa Hasil 

belajar matematika peserta didik melalui model pembelajaran project-based 

learning di kelas VIII SMP Negeri 1 Parangloe Kabupaten Gowa, pada 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 75% dari 20 siswa dan nilai rata-rata 

sebesar 73,5. 

5. Muhammad Agus Umar (2017) dalam karya tulis artikelnya yang berjudul 

“Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Metode Pembelajaran Berbasis 

Proyek (Project-Based Learning) dalam Materi Ekologi”, mengatakan bahwa 

penerapan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis proyek, 

akan meningkatkan daya tarik siswa, menumbuhkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan siswa sehingga pembelajaran diharapakan mampu melahirkan 

peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif melalui penguatan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pada umumnya seorang guru mempunyai harapan untuk dapat 

mencerdaskan semua peserta didiknya. Namun, hal ini tidak mungkin terwujud 

secara totalitas. Dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab keberhasilan guru 

mengajar. Salah satu penyebabnya yaitu kualitas peserta didik. Keterampilan 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika adalah kemampuan 

literasi matematika peserta didik. Kemampuan literasi matematis ini dapat 

ditingkatkan dengan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Namun, untuk 

mendorong kesemangatan peserta didik dalam pembelajaran, maka seorang guru 

sebisa mungkin dapat memberi motivasi kepada peserta didiknya, dan disertai 

dengan kekreatifan seorang guru dalam membawakan materi pembelajaran. 

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selanjutnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan komunikasi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan 

dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

menyebabkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan bantuan media 

teknologi komunikasi dan informasi, sehingga dapat mendorong semangat belajar 

peserta didik dan meningkatkan kualitas keterampilan peserta didik dalam dunia 

teknologi komunikasi dan informasi.  
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Berikut alur berpikir peneliti dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Berpikir Peniliti 

  

Kemampuan literasi matematika peserta didik masih rendah diperoleh informasi dari guru 

matematika kelas VII SMP Negeri 1 Semarang 

Kemandirian belajar peserta didik masih rendah berdasarkan wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika. 

 

1.Siswa menganalisis dan merancang 

pengetahuan dengan bantuan guru, teman, 

dan media power point dan schoology. 

2.Guru melakukan pengembangan materi 

pengetahuan kepada siswa (guru sebagai 

fasilitator). 

3.Dengan menerapkan pengetahuan siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.Guru menerapkan strategi pembelajaran  

dan evaluasi yang menarik. 

5.Guru memberikan quiz individu. 

1. Siswa belum dapat menganalisis masalah 

yang disajikan dikarenakan pembelajaran- 

nya belum menerapkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Guru belum bisa menjadi fasilitator siswa 

dikarenakan pengetahuan, keterampilan, 

dan kemandirian siswa dalam 

menyelesaikan masalah masih perlu dilatih. 

3. Guru belum menerapkan strategi 

pembelajaran yang menarik.  

4. Guru belum menerapkan strategi evaluasi 

pembelajaran yang mandiri untuk siswa. 

Tes Literasi Matematika, Pengamatan Dan 

Wawancara 

Model PjBL Berbantuan Power point dan 

Schoology 
Model Pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan Power point 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka disusun 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penerapan model Project-Based Learning-Saintifik berbantuan media power 

point dan schoology dapat menuntaskan hasil belajar siswa dalam kemampuan 

literasi matematika secara klasikal. 

2. Kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh model Project-Based 

Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran discovery learning berbantuan 

power point. 

3. Kemandirian siswa berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematika 

siswa pada pembelajaran matematika yang menggunakan model Project-Based 

Learning-Saintifik berbantuan media power point dan schoology. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, diperoleh 

simpulan tentang kemampuan literasi matematis yang ditinjau dari kemandirian 

siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan melalui model 

pembelajaran Project-Based Learning pendekatan Saintifik berbantuan Schoology 

dan Power Point. Simpulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.  

1. Kemampuan literasi matematis dengan model pembelajaran Project-Based 

Learning pendekatan Saintifik berbantuan Schoology dan Power Point pada 

materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan mencapai ketuntasan 

klasikal.  

2. Kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Project-Based Learning pendekatan Saintifik berbantuan 

Schoology dan Power Point lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematis siswa yang menggunakan pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan Power Point. 

3. Terdapat pengaruh kemandirian siswa terhadap kemampuan literasi 

matematika siswa pada pembelajaran matematika dengan model Project-

Based 

Learning pendekatan Saintifik berbantuan Schoology dan Power Point. 

4. Berdasarkan analisis kemampuan literasi matematis siswa yang ditinjau dari 

kemandirian siswa, diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu: pencapaian 
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kemampuan literasi matematis pada kelompok kemandirian tinggi yaitu 

semua komponen literasi matematis terpenuhi dengan kategori baik hingga 

sangat baik, pencapaian kemampuan literasi matematis pada kelompok 

kemandirian sedang yaitu semua komponen literasi matematis terpenuhi 

dengan kategori cukup, dan pencapaian kemampuan literasi matematis pada 

kelompok kemandirian bawah yaitu semua komponen literasi matematis 

terpenuhi dengan kategori kurang baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kemampuan 

literasi matematis yang ditinjau dari kemandirian siswa pada model pembelajaran 

Project-Based Learning pendekatan Saintifik berbantuan power point dan 

schoology, saran yang direkomendasikan peneliti diantaranya sebagai berikut.  

1. Pada langkah penentuan pertanyaan mendasar, peran guru sangat diperlukan 

untuk lebih memantau kelompok perkelompok dalam kegiatan diskusi, 

karena beberapa kelompok kesulitan untuk membuat soal cerita. 

2. Pada langkah mendesain perencanaan proyek, guru diharapkan bisa 

memberikan pengarahan atau saran kepada siswa dalam mendesain soal 

cerita yang akan dipresentasikan.  

3. Pada langkah menyusun jadwal, guru disarankan untuk memberitahukan 

waktu pengumpulan tugas dan presentasi proyek. 

4. Pada langkah memonitor siswa dan kemajuan proyek, sebaiknya Guru 

bertanggungjawab untuk monitoring terhadap aktivitas siswa selama 

menyelesaikan proyek. 
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5. Pada langkah menguji hasil, guru menyuruh setiap kelompok untuk 

presentasi hasil proyek. 

6. Pada langkah mengevaluasi pengalaman, guru dan siswa melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 

7. Pelaksanaan model pembelajaran Project-Based Learning berbantuan 

schoology dan power point membutuhkan waktu yang lebih lama dari model 

pembelajaran Discovery Learning, maka disarankan agar guru dapat 

mengelola waktu yang telah dialokasikan dengan baik sehingga waktu 

pembelajaran tidak melebihi alokasi waktu yang telah direncanakan. 

8. Pelaksanaan model pembelajaran Project-Based Learning berbantuan 

schoology dan power point mempunyai kekurangan dalam menggunakan e-

learning schoology, maka disarankan agar peneliti selanjutnya 

menggunakan aplikasi yang dapat diakses oleh semua siswa. 
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