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ABSTRAK  
 

 
 

Pertiwi, R. D. 2019. “Kemampuan Literasi Matematika dan Metakognisi Siswa 

pada Pembelajaran Model Rally Coach-Schoology dengan Asesmen 

Diagnostik”. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika. Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Kartono, M.Si., 

Pembimbing II Dr. Wardono, M.Si. 
 
 

Kata  Kunci:  Literasi  Matematika,  Metakognisi,  Rally  Coach,  Schoology, 

Asesmen Diagnostik 
 
 

Kemampuan seseorang memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

berhubungan erat dengan literasi matematika, namun kemampuan literasi 

matematika siswa di Indonesia masih rendah berdasarkan survei Program for 

International Student Assessment (PISA) tahun 2015, sehingga perlu 

dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah. Salah satu alternatifnya adalah 

pembelajaran   model   Rally   Coach-Schoology   dengan   asesmen   diagnostik. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kualitas pembelajaran model Rally 

Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik, (2) mendeskripsikan hasil dan 

tindak lanjut asesmen diagnostik, (3) menganalisis pengaruh metakognisi terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa, serta (4) mendeskripsikan kemampuan 

literasi matematika siswa ditinjau dari metakognisinya. 

Penelitian mixed methods ini menggunakan concurrent embedded design 

dengan metode kuantitatif sebagai metode primer. Populasinya yaitu siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Semarang, dengan sampel siswa kelas VIII D sebagai kelas 

eksperimen menggunakan pembelajaran model  Rally Coach-Schoology dengan 

asesmen diagnostik dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol yang belajar 

menggunakan model PBL-saintifik. Subjek penelitian terdiri atas 6 siswa, yaitu 2 

siswa dari masing-masing kategori metakognisi rendah, sedang dan tinggi. Data 

kuantitatif dianalisis secara empirik dan statistik, diantaranya dengan uji t 

independen, uji proporsi dan uji gain, sedangkan data kualitatif dianalisis secara 

deskriptif melalui triangulasi sumber dan teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model Rally Coach- 

Schoology dengan asesmen diagnostik berkualitas dalam meningkatkan 

kemampuan literasi matematika siswa. Hasil asesmen diagnostik menunjukkan 

bahwa siswa metakognisi rendah dan sedang kesulitan representasi masalah dan 

penalaran, siswa metakognisi tinggi terkadang kurang teliti pada pemecahan 

masalah, serta ditindaklanjuti dengan tutor sebaya dan penugasan. Metakognisi 

mempengaruhi kemampuan literasi matematika siswa sebesar 66,1%. Siswa 

metakognisi rendah hanya menguasai komponen using mathematical tools dengan 

kurang maksimal, siswa metakognisi sedang menguasai komponen communication, 

representation dan using mathematical tools, sedangkan siswa metakognisi tinggi 

menguasai komponen communication, mathematising, representation, reasoning 

and argument dan using mathematical tools. 
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ABSTRACT  
 
 
 
 

Pertiwi, R. D. 2019. “Students’ Mathematical Literacy Ability and Metacognition 

in Learning Using Rally Coach-Schoology Model with Diagnostic 

Assessment”. Thesis. Mathematics Education. Post Graduate. Semarang State 

University. Supervisor I Prof. Dr. Kartono, M.Si., Supervisor II Dr. Wardono, 

M.Si. 
 

 
 

Keywords: Mathematical Literacy, Metacognition, Rally Coach, Schoology, 

Diagnostic Assessment 
 

 
 

One’s problem solving ability in the daily life is related to mathematical 

literacy, but the fact showed that Indonesian students’ mathematical literacy ability 

was still low based on a survey held by Program for International Student 

Assessment (PISA) in 2015, therefore one’s mathematical literacy ability (MLA) 

should be developed through school mathematics. This research aims (1) to analyze 

the quality of learning using Rally Coach-Schoology model with diagnostic 

assessment, (2) to describe the results and follow-ups of diagnostic assessment, (3) 

to analyze the influence of metacognition towards students’ MLA, and (4) to 

describe students’ MLA based on their metacognition. 

This mixed methods research used concurrent embedded design with 

quantitative as the primary method. The population were the 8th  graders of State 

JHS 4 Semarang, with the samples were VIII D students as an experimental group 

who learned using Rally Coach-Schoology model with diagnostic assessment and 

VIII E students as the control group who learned using PBL-scientific model. There 

were 6 research subjects, they were 2 students of each low, moderate and high 

metacognition categories. Quantitative data was analyzed both empirically and 

statistically, such as using independent t test, proportion test, and gain test, while 

the qualitative data was analyzed descriptively by the source and technical 

triangulations. 

Results  showed  that  learning  using  Rally Coach-Schoology  model  with 

diagnostic assessment was qualified in improving students’ MLA. The diagnostic 

assessment result showed that students with low and moderate metacognition often 

had difficulty in problem representation and reasoning, students with high 

metacognition were sometimes careless and did not aware to the units based on the 

problem context, and those difficulties were overcome by peer tutoring and giving 

assignments.  Metacognition  affects  students’  mathematical  literacy  ability  by 

66,1%. Students with low metacognition mastered the using mathematical tools 

component less maximally, students with moderate metacognition mastered 

communication, representation, and using mathematical tools components, while 

students with high metacognition mastered communication, mathematising, 

representation, reasoning and argument, and using mathematical tools components. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1   Latar Belakang 

 
Perkembangan zaman mengakibatkan berubahnya pola hidup masyarakat 

saat ini sehingga kebutuhan manusia semakin meningkat. Permasalahan yang 

timbul dalam kehidupan dan masyarakat juga semakin banyak. Oleh karena itu, 

sains dan teknologi terus dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan 

tersebut. Perkembangan sains dan teknologi berhubungan erat dan tidak dapat 

dipisahkan dengan perkembangan disiplin ilmu yang mendasarinya, salah satunya 

adalah matematika (Wardani, et al, 2017).  Hal ini mengakibatkan pentingnya 

matematika untuk dikuasai oleh seseorang. 

Matematika dipelajari dan dikembangkan dengan tujuan membentuk 

kemampuan siswa untuk berpikir secara logis, rasional, analitis, sistematis, kritis 

dan kreatif (Wardono, et al, 2015; Arvyaty & Saputra, 2013; Richardo, 2016). 

Kemampuan berpikir yang demikian sangat diperlukan dalam proses pemecahan 

masalah yang merupakan bagian dari literasi matematika. 

Literasi matematika didefinisikan oleh OECD (2013) sebagai kemampuan 

siswa untuk mengidentifikasi dan memahami peran matematika dalam kehidupan, 

untuk membuat keputusan secara matematis, sesuai dengan kebutuhan dan masa 

depan seseorang sebagai masyarakat yang konstruktif, peduli dan reflektif. 

Berdasarkan hal tersebut, kemampuan literasi matematika sangat penting untuk 

dikuasai siswa agar siswa tersebut dapat memiliki dasar ilmu yang berguna agar ia 
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dapat berlatih dalam membuat keputusan serta memecahkan masalah-masalah yang 

terjadi dalam kehidupan dan masyarakat. 

Pentingnya menguasai kemampuan literasi matematika belum sejalan dengan 

kenyataan di lapangan. Kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih 

rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei Program for International Student 

Assessment (PISA) yang memberikan asesmen pada siswa-siswa berumur sekitar 

15 tahun dari berbagai negara peserta survei tersebut. Fokus penilaian PISA yaitu 

pada kemampuan sains, membaca, literasi matematika dan literasi finansial. 

Hasil penilaian PISA terhadap kemampuan matematika siswa di Indonesia 

pada tahun 2000 hingga 2009 masih belum stabil (Stacey, 2011). Kemampuan 

matematika siswa di Indonesia pada tahun 2012 memperoleh peringkat ke-64 dari 

65 negara yang berpartisipasi dalam survei PISA (OECD, 2013). Penilaian yang 

dilakukan tidak hanya menguji siswa dalam membentuk pengetahuannya, PISA 

juga menguji seberapa jauh siswa dapat menggunakan pengetahuannya dan 

menerapkannya dalam situasi yang belum pernah ditemui sebelumnya, baik di 

dalam maupun di luar sekolah (Stacey, 2010). Hasil survei tersebut menunjukkan 

bahwa siswa di Indonesia lebih banyak memiliki kemampuan literasi matematika 

di bawah level 2. Hasil asesmen PISA pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan matematika siswa di Indonesia dengan naiknya peringkat 

Indonesia menjadi peringkat ke-61 dari 70 negara peserta survei (OECD, 2016), 

namun hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa di 

Indonesia masih harus dikembangkan lagi agar dapat bersaing dengan negara lain. 



3  

 
 
 
 
 

 

Rendahnya kemampuan literasi matematika juga ditemui pada siswa kelas 

VIII di  SMP Negeri  4  Semarang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru 

pengampu mata pelajaran matematika kelas VIII di sekolah tersebut, sebagian siswa 

seringkali kesulitan dalam memahami masalah dan membuat bentuk 

matematikanya, terutama pada soal cerita. Sejalan dengan hal tersebut, hasil 

wawancara terhadap siswa menunjukkan bahwa siswa merasa kurang tertarik 

dengan soal cerita yang seringkali menggunakan kalimat yang panjang sehingga 

siswa membaca soal dengan kurang teliti dan kesulitan dalam memahami masalah. 

Akibatnya, siswa kesulitan dalam menentukan strategi pemecahan masalah dan 

mengaitkan berbagai informasi dalam suatu masalah dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya untuk memecahkan masalah tersebut. 

Hasil pemecahan masalah yang hendaknya diinterpretasikan lagi ke dalam 

konteks masalah juga seringkali menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa, bahkan 

tidak jarang interpretasi siswa kurang sesuai dengan konteks dan hal yang menjadi 

pertanyaan dalam suatu masalah. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

siswa mengalami kesulitan dalam melakukan proses literasi matematika, yaitu 

merumuskan situasi dalam masalah secara matematis, menggunakan konsep, fakta, 

prosedur dan penalaran matematis untuk memecahkan suatu masalah, serta 

menginterpretasikan hasil-hasil matematis kembali ke dalam konteks yang ada pada 

suatu masalah (OECD, 2013). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi 

matematika siswa adalah metakognisi siswa (Wahyuningsih & Waluya, 2017). 

Menurut Jagals & Walt (2016), metakognisi diartikan sebagai “berpikir tentang 
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berpikir,” berfokus pada kemampuan belajar memonitor, merefleksi, mengatur 

proses dan pengetahuan kognitifnya, serta menghasilkan pengetahuan dari kognitif 

mereka sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Wahyuddin (2016), Thohari 

mengungkapkan bahwa dengan menguasai kemampuan metakognisi, siswa akan 

lebih mampu menghadapi suatu masalah. Berdasarkan hal tersebut, jika 

kemampuan   metakognisi   siswa   tinggi,   maka   kemampuan   siswa   dalam 

memecahkan masalah dan kemampuan literasi matematisnya juga tinggi, dan 

sebaliknya. 

Kemampuan literasi matematika dan metakognisi siswa dipengaruhi oleh 

proses pembelajaran matematika di sekolah. Siswa perlu dihadapkan pada suatu 

masalah dalam proses metakognisi, memikirkan dan menginterpretasikan  serta 

dapat mendeskripsikan masalah tersebut dengan bahasa mereka sendiri (Jagals & 

Walt, 2016). Sebagaimana dikutip oleh Julie, et al (2017), Lange mengemukakan 

bahwa terdapat tujuh kemampuan yang membentuk kemampuan literasi 

matematika siswa, yaitu (1) kemampuan berpikir dan penalaran matematis, (2) 

kemampuan berargumen secara logis, (3) kemampuan berkomunikasi secara 

matematis, (4) kemampuan membuat model dari suatu masalah, (5) kemampuan 

membuat dan memecahkan masalah, (6) kemampuan merepresentasikan gagasan, 

dan (7) kemampuan menggunakan simbol dan bahasa formal. Hal ini berarti bahwa 

diperlukan pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematika dan metakognisinya, yaitu dengan pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah, 

menginterpretasikannya dan mengkomunikasikannya. 
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Kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah menganjurkan beberapa model 

pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan 

menggali pengetahuannya sendiri. Pendekatan dan model pembelajaran yang 

dianjurkan diantaranya adalah pendekatan saintifik dan Problem Based Learning 

(PBL) seperti yang sering diterapkan di kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang. 

Pembelajaran berbasis masalah yang biasa diterapkan di sekolah tersebut 

menuntut siswa untuk belajar melalui proses memecahkan masalah secara 

berkelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 anggota dan membagikan hasil diskusinya 

kepada siswa yang lain. Menurut penuturan guru pengampu mata pelajaran 

matematika kelas VIII, fakta yang terjadi di kelas yaitu kegiatan pembelajaran 

berupa diskusi dengan banyak anggota kelompok 4 hingga 5 orang memungkinkan 

tidak semua siswa terlibat aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah. Terkadang 

hanya satu atau dua orang anggota kelompok saja dalam suatu kelompok yang 

berdiskusi dan mencoba memecahkan masalah dan sisanya membahas yang lain. 

Hal inilah yang mengakibatkan siswa lemah dalam memecahkan masalah. 

Menurut hasil observasi pada pembelajaran matematika kelas VIII di SMP 

Negeri 4 Semarang, guru hanya memanfaatkan sumber belajar berupa buku paket 

yang tersedia untuk pembelajaran matematika pada Kurikulum 2013. Guru tidak 

memanfaatkan teknologi online dan non-online maupun media pembelajaran lain. 

Pembelajaran yang demikian membuat komunikasi antarsiswa serta antara siswa 

dan guru terbatas hanya di kelas saat pembelajaran berlangsung dan hanya siswa 

yang ikut memecahkan masalah dalam kelompok saja yang memiliki kemampuan 

literasi  matematika  yang  tinggi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  diterapkan 
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pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa di kelas, menarik bagi siswa karena 

sesuai dengan perkembangan zaman dan hal-hal yang sedang banyak disenangi 

siswa, seperti penggunaan teknologi, serta dapat menunjukkan kemampuan dan 

kelemahan siswa dalam berbagai aspek, salah satunya aspek kemampuan literasi 

matematika siswa. 

Model pembelajaran Rally Coach merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematika dan metakognisi siswa. Hal ini disebabkan karena langkah-langkah 

dalam pembelajaran dengan model tersebut memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk memecahkan masalah dengan kelompok berpasangan secara bergantian 

(Ningsih, et al, 2017). Masalah yang diberikan merupakan masalah non rutin yang 

kontekstual atau familiar dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menurut Febriyana, 

et al (2018) serta Mulhamah & Putrawangsa (2016), pemberian masalah yang 

demikian dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi 

matematika siswa. Sebagaimana dikutip oleh Marlina, et al (2016), Kagan 

menyatakan bahwa model pembelajaran Rally Coach berguna untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi siswa, membangun 

pengetahuan siswa, serta kemampuan berpikir siswa. 

Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi juga dapat 

mengembangkan kemampuan literasi matematika dan metakognisi siswa, salah 

satunya adalah dengan media Schoology. Menurut Luaran, sebagaimana dikutip 

oleh Rahmawati & Sugianto (2016), Schoology adalah sebuah platform jejaring 

sosial yang memberikan fitur sesi belajar secara online dan pengelolaan kelas yang 
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meningkatkan pembelajaran melalui komunikasi yang lebih baik, asosiasi, 

peningkatan akses ke kurikulum  dan konten  tambahan.  Penggunaan  teknologi 

berupa jejaring sosial seperti Schoology memiliki banyak manfaat, yaitu menjadi 

fasilitas belajar bagi siswa tanpa terbatas oleh waktu dan tempat, serta menciptakan 

suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan (Wardono, 2015). Manfaat 

tersebut dapat dirasakan siswa pada saat proses pembelajaran di kelas dan di luar 

proses pembelajaran, salah satunya adalah sebagai media untuk penugasan, 

sehingga diskusi informal antarsiswa tetap dapat berjalan sebelum pembelajaran di 

kelas. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan media Schoology dapat membantu 

siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi matematikanya. 

Rendahnya kemampuan literasi matematika siswa menjadi alasan perlunya 

sistem evaluasi yang bermanfaat dalam proses perbaikan kemampuan literasi 

matematika siswa dalam pembelajaran, salah satunya adalah asesmen diagnostik. 

Tiurlina (2013) mengungkapkan bahwa asesmen diagnostik dapat berguna untuk 

mengetahui kesulitan belajar siswa. Menurut Geller & Yovanoff (2009), asesmen 

diagnostik dapat digunakan untuk mengevaluasi kekurangan kemampuan 

matematika siswa secara spesifik atau miskonsepsi yang dialami siswa pada 

pengetahuan prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari materi yang sedang 

dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen diagnostik tersebut dapat digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan literasi matematika siswa dan 

mengetahui aspek literasi matematika yang masih lemah, sehingga  guru dapat 

memutuskan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa. 
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Kombinasi model pembelajaran Rally Coach, media Schoology dan asesmen 

diagnostik diharapkan dapat mengembangkan kemampuan literasi matematika dan 

metakognisi siswa. Hal ini disebabkan karena siswa belajar secara kooperatif dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya dengan 

memanfaatkan teknologi berbasis web yang memudahkan guru dalam 

mengevaluasi kemampuan literasi matematika siswa. Selain itu, evaluasi yang 

dilakukan dapat membantu guru untuk mengidentifikasi kelemahan literasi 

matematika siswa, sehingga guru dapat mengambil keputusan tentang rencana 

pembelajaran berikutnya sesuai dengan tingkat kemampuan literasi matematika dan 

kebutuhan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian untuk menganalisis 

kemampuan literasi matematika siswa berdasarkan metakognisi siswa yang 

ditunjang dengan pembelajaran model Rally Coach berbantuan Schoology atau 

Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik. 

1.2    Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah sebagai 

berikut. 

1.   Kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih rendah berdasarkan 

hasil survey PISA. Hal tersebut ditunjukkan pula khususnya pada siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 4 Semarang. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara 

terhadap siswa dan guru, siswa kesulitan dalam memahami soal cerita dan 

merepresentasikannya dalam bentuk matematika sehingga siswa kesulitan 

untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Hal tersebut menyebabkan 
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siswa kesulitan menginterpretasikan hasil pemecahan masalahnya kembali ke 

dalam konteks yang terdapat pada masalah. Kesulitan-kesulitan tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa kesulitan dalam literasi matematika. 

2.   Model pembelajaran yang diterapkan seringkali membuat tidak semua siswa di 

kelas aktif dalam kegiatan diskusi kelompok sehingga kemampuan literasi 

matematika dan metakognisinya kurang berkembang. 

3.   Guru belum menggunakan bantuan teknologi dalam pembelajaran sehingga 

komunikasi antarsiswa serta antara siswa dan guru hanya terbatas saat 

pembelajaran di kelas saja. Hal ini menyebabkan guru kesulitan untuk 

mengikuti perkembangan kemampuan literasi matematika dan metakognisi 

siswa sehingga menjadi sulit pula untuk menentukan perlakuan yang tepat 

untuk siswa agar pencapaian kemampuan literasi matematika dan metakognisi 

siswa lebih maksimal. 

4. Evaluasi yang digunakan guru biasanya hanya mengukur sejauh mana 

kemampuan siswa saja di akhir materi pokok yang sedang dipelajari, sehingga 

guru tidak memiliki gambaran yang lebih detail tentang kemampuan literasi 

matematika siswa, kesulitan-kesulitan dan perkembangan kemampuan literasi 

matematika yang dialami oleh siswa pada setiap pertemuan. Hal ini 

menyebabkan guru kesulitan untuk memberikan perlakuan sesuai dengan 

kebutuhan setiap siswa sehingga masih ada siswa yang kesulitan untuk 

mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan kemampuan literasi 

matematika siswa kurang berkembang. 
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1.3    Cakupan Masalah 
 

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
1.   Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Rally 

Coach berbantuan media Schoology atau Rally Coach-Schoology dengan 

asesmen diagnostik. 

2.   Analisis yang dilakukan adalah mengenai kemampuan literasi matematika 

ditinjau dari metakognisi siswa. 

3.   Kemampuan literasi matematika yang dianalisis pada penelitian ini dibatasi 

pada konten ketidakpastian dan data (uncertainty and data). 

4.   Analisis yang dilakukan adalah mengenai kemampuan literasi matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang pada materi statistika dan peluang. 

1.4     Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
1. Apakah pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen 

diagnostik berkualitas dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika 

siswa? 

2.   Bagaimana   hasil   asesmen   diagnostik   dan   tindak   lanjutnya   terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran Rally Coach- 

Schoology? 

3.   Apakah metakognisi berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematika 

siswa pada pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen 

diagnostik? 
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4.   Bagaimana kemampuan literasi matematika siswa ditinjau dari metakognisinya 

pada pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik? 

1.5   Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 

 
1.   Menganalisis kualitas pembelajaran model  Rally Coach-Schoology dengan 

asesmen diagnostik dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika dan 

siswa. 

2. Mendeskripsikan hasil asesmen diagnostik dan tindak lanjutnya terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran Rally Coach- 

Schoology. 

3.   Menganalisis pengaruh metakognisi terhadap kemampuan literasi matematika 

siswa pada pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen 

diagnostik. 

4. Mendeskripsikan kemampuan literasi matematika siswa ditinjau dari 

metakognisinya pada pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan 

asesmen diagnostik. 

1.6   Manfaat Penelitian 

 
1.6.1  Manfaat Teoritis 

 
1.   Memberikan kontribusi pengetahuan tentang kemampuan literasi matematika 

siswa. 

2.   Memberikan kontribusi pengetahuan tentang metakognisi siswa. 

 
3.   Memberikan  kontribusi  pengetahuan  tentang  pembelajaran  model  Rally 

 
Coach-Schoology. 
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4.   Memberikan kontribusi pengetahuan tentang asesmen diagnostik. 

 
5.  Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengembangkan 

penelitian yang terkait. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

 
1. Memberikan referensi bagi guru tentang penerapan model Rally Coach- 

Schoology dengan asesmen diagnostik untuk meningkatkan kemampuan 

literasi matematika siswa dalam pembelajaran. 

2.   Memberikan pengalaman bagi siswa dalam penerapan model Rally Coach- 

 
Schoology dengan asesmen diagnostik dalam pembelajaran. 



 

 
 

 

BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 
 

2.1    Kajian Pustaka 

 
2.1.1      Kemampuan Literasi Matematika 

 
Pengertian literasi menurut Educational Testing Service (ETS), sebagaimana 

dikutip oleh Ojose (2011), adalah menggunakan suatu informasi tertulis dalam 

kehidupan sehari-hari, untuk mencapai tujuan dan mengembangkan potensi 

seseorang. Mahdiansyah & Rahmawati, sebagaimana dikutip oleh Fathani (2016), 

mengemukakan bahwa literasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dasar 

untuk belajar sepanjang hayat,  yang memuat berbagai aspek kehidupan, salah 

satunya aspek literasi matematika. 

Ojose (2011) mengemukakan bahwa literasi matematika adalah pengetahuan 

yang dimiliki untuk memahami dan menerapkan matematika dasar dalam 

kehidupan sehari-hari. Lange, sebagaimana dikutip oleh Julie, et al (2017), 

mengartikan literasi matematika sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi dan memahami peran matematika di dunia nyata, mengevaluasi 

secara akurat, serta menggunakan matematika dalam berbagai cara untuk 

memenuhi kebutuhannya sebagai masyarakat yang reflektif, membangun dan filial. 

Kusumah, sebagaimana dikutip oleh Fathani (2016), mengemukakan bahwa literasi 

matematika adalah kemampuan dalam membuat  pertanyaan  (problem posing), 

merumuskan, memecahkan dan menafsirkan permasalahan berdasarkan konteks 

tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi 
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matematika didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami peran 

matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

menggunakan konsep, teknik serta prinsip-prinsip matematika yang ada sesuai 

dengan konteks dan kebutuhannya. 

Menurut OECD (2013), terdapat tiga aspek literasi matematika yang saling 

berhubungan dan ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tiga Aspek Literasi Matematika 

 
Aspek                                                  Keterangan 

Proses                             Proses  yang  dilakukan  siswa  untuk 

memecahkan masalah dengan konteks 

tertentu dan kemampuan siswa yang 

dapat menggambarkan perkembangan 

kemampuan literasi matematikanya, 

terdiri atas formulating, employing dan 

interpreting. 

Konten                             Konten  matematika  yang  digunakan 

dalam soal-soal untuk mengukur 

kemampuan literasi matematika siswa 

sesuai dengan struktur kognitif siswa 

meliputi change and relationship, 

space and shape, quantity dan 

uncertainty and data. 

Konteks                            Konteks literasi matematika yang dapat 

diamati   dan   diukur,   yaitu   pribadi, 

pekerjaan, masyarakat dan ilmiah. 
 

 

Menurut  OECD (2013),  empat  kategori  konten  pengetahuan  yang dapat 

dikembangkan dalam soal-soal untuk mengukur kemampuan literasi matematika 

siswa adalah sebagai berikut. 

1.   Change   and   relationship,   meliputi   memodelkan   suatu   perubahan   dan 

hubungan yang terjadi menggunakan fungsi dan persamaan yang sesuai, serta 
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membuat, menginterpretasikan, dan menerjemahkan representasi simbolis dan 

grafis suatu hubungan. Siswa dituntut untuk memahami jenis-jenis dasar 

perubahan dan mengenali waktu terjadinya untuk menentukan model 

matematika yang akan digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi 

perubahan tersebut. Hubungan matematika seringkali ditunjukkan dalam 

bentuk persamaan atau pertidaksamaan dan direpresentasikan dalam berbagai 

bentuk, diantaranya melalui simbol, ajabar, grafik, tabel dan geometri. 

2.   Space and shape, diantaranya memahami perspektif, membuat dan membaca 

peta, mengubah bentuk dengan maupun tanpa teknologi, menginterpretasikan 

sudut pandang dari bentuk tiga dimensi dalam berbagai perspektif dan 

membuat representasi bentuk. 

3. Quantity, meliputi memahami pengukuran, pencacahan, besaran, satuan, 

indikator, ukuran relatif, serta kecenderungan numerik dan pola. Konten ini 

berkaitan dengan proses manipulasi dan memahami bilangan-bilangan tertentu 

yang direpresentasikan dalam berbagai cara. 

4.   Uncertainty and data, meliputi memahami variasi dalam suatu proses, dapat 

melakukan perhitungan pada variasi tersebut, menemukan ketidakpastian dan 

kemungkinan kesalahan pada suatu pengukuran, dan memahami tentang 

peluang. 

Proses matematis dalam literasi matematika menurut OECD (2013) meliputi 

tiga tahap, yaitu sebagai berikut. 
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1.   Merumuskan situasi secara matematis (formulating). 

 
Siswa pada tahap ini mengidentifikasi struktur dan pola matematis dari suatu 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, menyederhanakan masalah 

tersebut agar dapat dianalisis secara matematis, merepresentasikan informasi 

dalam masalah tersebut ke dalam bentuk matematis menggunakan simbol, 

diagram maupun bentuk lain yang sesuai, mengenali hubungan antara aspek 

dalam masalah dengan konsep, fakta maupun prosedur matematika yang 

diketahui, serta menggunakan teknologi untuk menggambarkan hubungan 

matematis dari suatu permasalahan yang berkonteks. 

2.   Menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran matematis (employing). 

 
Tahap ini dilakukan dengan menentukan dan menerapkan strategi untuk 

menemukan solusi matematis, menggunakan alat matematika, termasuk 

teknologi untuk menemukan hasil yang paling tepat, menerapkan fakta, aturan, 

algoritma dan struktur matematika dalam menyelesaikan masalah, 

menggunakan bilangan, data grafis maupun statistik, persamaan aljabar dan 

representasi geometri,  menggunakan  representasi yang tepat  dalam  proses 

pemecahan masalah, dan membuat generalisasi berdasarkan hasil perhitungan 

matematis yang diperoleh dalam pemecahan masalah. 

3.   Menginterpretasikan,  menerapkan  dan  mengevaluasi  hasil-hasil  matematis 

 
(interpreting). 

 
Siswa pada tahap ini menginterpretasikan hasil pemecahan masalah 

matematika yang telah ditemukan ke dalam konteks masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan nyata, mengevaluasi hasil pemecahan masalah 
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matematika dalam konteks kehidupan nyata, menjelaskan alasan diambilnya 

suatu kesimpulan pemecahan masalah, dan mengidentifikasi keterbatasan 

model yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. 

Menurut Fathani (2016), yang dipentingkan dalam literasi matematika tidak 

hanya penguasaan materi, tetapi juga penggunaan penalaran, konsep, fakta dan alat 

matematika dalam memecahkan masalah sehari-hari, serta kemampuan seseorang 

untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan fenomena yang dialaminya melalui 

konsep  matematika.  Oktiningrum,  et  al (2016)  mengungkapkan  bahwa  proses 

literasi matematika dimulai dengan mengidentifikasi suatu masalah nyata dan 

merumuskannya secara matematis berdasarkan konsep-konsep yang terkait dengan 

masalah tersebut, kemudian diperoleh model matematis yang sesuai dengan 

masalah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan prosedur matematis 

tertentu untuk memperoleh hasil pemecahan masalahnya yang kemudian 

diinterpretasikan kembali ke masalah awalnya. 

Aspek penting dalam literasi matematika salah satunya adalah konteks yang 

digunakan dalam suatu masalah. Strategi matematika yang tepat untuk 

memecahkan masalah seringkali bergantung pada konteks permasalahan itu sendiri. 

Seperti  yang digunakan  dalam  PISA,  OECD (2013)  menggolongkan  konteks- 

konteks masalah yang diberikan kepada siswa dalam empat kategori, yaitu sebagai 

berikut. 

1.   Pribadi 

 
Konteks ini  berkaitan dengan  kegiatan seseorang,  keluarga  maupun suatu 

kelompok   tertentu,   misalnya   tentang   makanan   seseorang,   belanjaan, 
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permainan, kesehatan seseorang, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, 

pengaturan jadwal dan keuangan seseorang. 

2.   Pekerjaan 

 
Konteks ini berkaitan dengan dunia pekerjaan, misalnya tentang pengukuran, 

pembiayaan dan pemesanan material untuk bangunan, keuangan, pengaturan 

kualitas barang, inventaris, arsitektur dan pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu. 

3.   Masyarakat 

 
Konteks ini berkaitan dengan hal-hal yang dilihat dari perspektif masyarakat, 

baik local, nasional maupun global, misalnya tentang sistem voting, 

transportasi umum, pemerintahan, kebijakan publik, periklanan, statistik dan 

ekonomi nasional. 

4.   Ilmiah 

 
Konteks ini berkaitan dengan penerapan matematika di kehidupan nyata serta 

isu-isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya 

tentang cuaca atau iklim, ekologi, ilmu keruangan, genetika, dan matematika 

itu sendiri. 

Menurut OECD (2013), kompetensi-kompetensi berikut merupakan 

komponen-komponen yang harus dikuasai untuk membangun literasi matematika 

siswa yang juga menjadi indikator pencapaian kemampuan literasi matematika 

siswa dalam penelitian ini. 
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2.1.1.1   Communication 
 

Hasil pemecahan masalah perlu dirangkum dan disampaikan. Ketika siswa 

berhasil memecahkan masalah, siswa mengkomunikasikannya kepada siswa lain 

sebagai penjelasan maupun untuk memastikan kebenaran solusinya. Siswa dapat 

mengungkapkan pemikirannya dalam berbagai cara, misalnya secara lisan, tertulis 

maupun dalam bentuk visual yang lain dan memahami pemikiran matematis orang 

lain yang dikomunikasikan. 

2.1.1.2   Mathematising 
 

Siswa dapat menerjemahkan informasi dalam dunia nyata ke dalam struktur 

matematika, menginterpretasi model matematika dalam suatu konteks atau realita, 

bekerja dengan model matematika, memeriksa kebenaran model matematika yang 

digunakan, melakukan refleksi, analisis dan memberikan kritik tentang suatu model 

matematika atau  pemecahan masalah,  serta melakukan refleksi tentang proses 

membuat model matematika. Menurut Lange (1987), matematisasi dibagi menjadi 

dua, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Wardono (2017) 

mengungkapkan bahwa matematisasi horizontal dilakukan dengan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang ditransfer ke dalam 

bentuk matematika. Tahap berikutnya barulah dilakukan matematisasi vertikal, 

yaitu pembentukan skema untuk menemukan keteraturan dan hubungan 

antarkonsep yang diperlukan untuk melakukan identifikasi matematik dan 

generalisasi ke konteks yang lebih umum. 
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2.1.1.3   Representation 
 

Siswa dapat memilih, menginterpretasikan, mengartikan, dan menggunakan 

berbagai representasi untuk memahami situasi, bekerja untuk memecahkan masalah 

maupun menyajikan pekerjaan orang lain. Representasi yang dimaksud dapat 

berupa grafik, tabel, gambar, diagram, persamaan, rumus dan benda konkrit. 

2.1.1.4   Reasoning and Argument 

 
Siswa dapat berpikir secara logis dengan mengidentifikasi dan 

menghubungkan unsur-unsur dalam suatu masalah untuk memperoleh 

kesimpulannya, memeriksa pembuktian yang diberikan, maupun memberikan 

pembuktian dari solusi pemecahan masalah yang diperoleh. 

2.1.1.5   Devising Strategies for Solving Problems 

 
Siswa dapat memahami dan menentukan strategi yang tepat dengan 

menggunakan  matematika  untuk memecahkan  masalah  sesuai  dengan  konteks 

masalah dan menerapkan strategi tersebut dalam proses pemecahan masalah. 

2.1.1.6   Using Symbolic, Formal and Technical Language and Operations 
 

Siswa dapat menggunakan simbol, bahasa formal dan teknis dalam operasi 

matematis. Hal tersebut ditunjukkan dengan siswa memahami, menginterpretasi, 

melakukan manipulasi dan menggunakan simbol-simbol dalam suatu konteks 

matematika sesuai dengan aturan-aturan dalam matematika. 

2.1.1.7   Using Mathematical Tools 
 

Siswa dapat menggunakan alat dan teknologi yang sesuai untuk 

mempermudah kegiatan matematisnya dan mengetahui kelemahan dari alat 

tersebut, misalnya kalkulator dan aplikasi dari komputer maupun smartphone. 
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Menurut Wulandari, et al (2015), level kemampuan literasi matematika siswa 

menurut PISA ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Level Kemampuan Literasi Matematika Siswa 

 
Level                                                     Deskripsi 

Siswa   dapat   menjawab   pertanyaan   pada   konteks   umum.   Siswa 

1       memecahkan masalah yang diberikan menggunakan prosedur rutin yang 

    dibantu dengan arahan yang eksplisit.   

Siswa  dapat  melakukan  interpretasi  masalah  maupun  situasi  yang 

memerlukan  inferensi  langsung.  Siswa  dapat  menggunakan  rumus 
2       

dengan prosedur dan mengutarakan alasan dari langkah pemecahan 

    masalah yang ditempuhnya secara langsung.   

Siswa  dapat  mengambil  keputusan  di  tengah-tengah  prosedur  dan 

3 
menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana. Siswa dapat 

mengkomunikasikan hasil interpretasinya berdasarkan berbagai sumber 

    informasi.   

Siswa dapat memecahkan masalah dalam situasi nyata dan rumit. Siswa 

4       dapat  memberikan  argumen,  penjelasan  dan  alasan  dalam  proses 

    pemecahan masalah sesuai dengan konteks yang ada.   

Siswa  dapat  memecahkan  masalah  yang  rumit,  membuat  dugaan, 
5       memilih dan mengevaluasi strategi pemecahan masalah menggunakan 

    penalaran yang luas, serta melakukan refleksi terhadap pekerjaannya.   

Siswa dapat melakukan generalisasi pada situasi yang kompleks dengan 

menghubungkan berbagai informasi dan memahaminya menggunakan 
6       

penalaran  yang  matematis  dan  menerapkan  pemahamannya  secara 

mendalam. 
 

2.1.2      Metakognisi 
 

O’Neil dan Brown, sebagaimana dikutip oleh Wahyuningsih & Waluya 

(2017),  mendefinisikan metakognisi  sebagai  proses berpikir  seseorang tentang 

pemikirannya dalam menentukan strategi pemecahan masalah. Metakognisi adalah 

berpikir tentang hal yang dipikirkan atau refleksi dari suatu tindakan (Zulyanty, et 

al, 2017; Syam, et al, 2016). Menurut Flavell, sebagaimana dikutip oleh Molenaar, 

et al (2014), metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisinya sendiri atau 

pengetahuan tentang sejauh mana pengetahuan siswa yang dibutuhkan siswa untuk 

mengatur  belajarnya.  Metakognisi  merupakan  kemampuan  seseorang  untuk 
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menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam membuat strategi untuk 

menghasilkan informasi, menentukan langkah pemecahan masalah dan melakukan 

refleksi tentang pemikiran seseorang tentang hal tertentu (Barbacena & Sy, 2015). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian 

metakognisi  adalah  proses berpikir  atau refleksi  seseorang tentang pemikiran, 

tindakan dan pengetahuannya sendiri dalam memecahkan masalah. 

Kuhn, sebagaimana dikutip oleh Amin & Sukestiyarno (2015), mengartikan 

metakognisi sebagai kesadaran dan pengaturan proses dan produk kognitif yang 

dimiliki oleh seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana dikutip oleh 

Wahyuningsih & Waluya (2017),  Flavell mengungkapkan bahwa terdapat dua 

komponen metakognisi, yaitu pengetahuan metakognitif (metacognitive 

knowledge) dan pengalaman atau pengaturan metakognitif (metacognitive 

experience or regulation). Menurut Schraw & Dennison (1994), kedua komponen 

metakognisi tersebut dibagi ke dalam beberapa sub proses berikut. 

1.   Pengetahuan metakognitif 

 
a.   Declarative  knowledge,  yaitu  pengetahuan  tentang  kemempuan  dan 

keterampilan seseorang. 

b.   Procedural  knowledge,  yaitu  pengetahuan  tentang  bagaimana  siswa 

menerapkan suatu strategi atau prosedur dalam belajarnya. 

c.   Conditional knowledge, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa 

suatu prosedur maupun strategi tersebut digunakan. 



23  

 
 
 
 
 

 

2.   Pengaturan metakognitif 

 
a.  Planning, yaitu meliputi perencanaan, penentuan target dan perkiraan 

pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu yang 

akan dibahas. 

b. Information management, yaitu kemampuan dan strategi siswa dalam 

memproses informasi secara lebih efisien. 

c.   Monitoring, yaitu penilaian siswa terhadap strategi atau proses belajar yang 

dilakukan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. 

d.   Debugging, yaitu strategi yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan 

dalam kinerja secara keseluruhan. 

e.   Evaluation, yaitu analisis keefektifan kinerja dan strategi yang digunakan 

setelah suatu pembelajaran berlangsung. 

Menurut Barbacena & Sy (2015), terdapat tiga aspek metakognisi yang dapat 

menjelaskan perilaku siswa, yaitu kesadaran metakognitif (metacognitive 

awareness), evaluasi metakognitif (metacognitive evaluation) dan pengaturan 

metakognitif (metacognitive regulation). Kesadaran metakognitif berhubungan 

dengan kesadaran seseorang tentang posisi dirinya dalam proses pembelajaran, 

pengetahuannya tentang materi yang dipelajari, strategi belajarnya sendiri, dan apa 

yang telah dikerjakan dan harus dikerjakan. Evaluasi metakognitif diartikan sebagai 

cara seseorang dalam memutuskan sejauh mana kemampuan dan keterbatasannya 

dalam berpikir yang digunakan dalam situasi tertentu, sedangkan pengaturan 

metakognitif terjadi ketika seseorang memperbaiki cara berpikirnya. Tahap-tahap 
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pengaturan metakognitif menurut Schraw & Dennison (1994) digunakan sebagai 

indikator metakognisi siswa dalam penelitian ini. 

Menurut Händel, et al (2014), metakognisi merupakan pengetahuan tentang 

ingatan, pemahaman dan proses belajar yang dapat diungkapkan seseorang. 

Sebagaimana  dikutip  oleh  Barbacena  & Sy (2015),  Martinez mengungkapkan 

bahwa dengan metakognisi, proses berpikir dapat dilatih dan diarahkan untuk 

mengatur cara belajar seseorang. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, 

pengetahuan dan pengaturan metakognisi saling berhubungan dan menentukan 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan proses berpikir kognitifnya. 

Metakognisi siswa dibagi menjadi tiga kelompok dalam penelitian ini, yaitu 

kelompok metakognisi rendah, sedang dan tinggi. Kemampuan literasi matematika 

pada masing-masing kelompok dianalisis melalui data dari subjek penelitian. 

2.1.3      Hubungan Kemampuan Literasi Matematika dan Metakognisi 
 

Kemampuan literasi matematika berhubungan erat dengan metakognisi 

siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyuningsih & Waluya (2017) bahwa 

metakognisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi 

matematika siswa. Metakognisi memantapkan siswa dalam merencanakan, 

mengurutkan dan memeriksa kembali cara belajarnya agar dapat meningkatkan 

kemampuan kognitifnya. Oleh karena itu, siswa yang memiliki metakognisi yang 

baik dapat menentukan strategi yang efektif dalam belajar dan memecahkan 

masalah sehingga siswa lebih terampil dalam memecahkan masalah (Schraw & 

Dennison, 1994). Hal ini sejalan dengan pendapat Barbacena & Sy (2015) bahwa 

metakognisi  merupakan  kemampuan  siswa  untuk  mengetahui  bagian-bagian 



25  

 
 
 
 
 

 

pengetahuan yang telah diketahui dan belum diketahui oleh siswa, sehingga siswa 

dapat menggunakan pengetahuan yang diketahuinya untuk menalar, merencanakan 

strategi untuk menemukan informasi baru yang diperlukan dan melakukan langkah 

yang berguna dalam pemecahan masalah. Kemampuan siswa dalam menalar, 

menentukan strategi pemecahan masalah merupakan komponen literasi 

matematika, sehingga hal tersebut berarti bahwa metakognisi memiliki peran 

penting dalam pencapaian kemampuan literasi matematika siswa. 

Aspek-aspek metakognisi seperti yang telah dibahas pada bagian 2.1.2 

merupakan langkah-langkah siswa dalam memastikan pemahaman terhadap 

masalah sehingga siswa tidak tergesa-gesa dalam memecahkannya. Siswa dapat 

merencanakan, memeriksa atau mempertahankan alur penyelesaiannya, 

menggunakan sumber-sumber yang relevan, dan memutuskan apa yang harus 

dilakukan dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

tersebut (Barbacena & Sy, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan 

dalam proses metakognisi mendukung komponen communication dan 

representation dalam literasi matematika. Dengan demikian, aspek-aspek dalam 

metakognisi saling mendukung dengan komponen-komponen yang menjadi 

indikator kemampuan literasi matematika siswa. 

2.1.4      Belajar 

 
Belajar dan pembelajaran adalah kegiatan yang perlu dilakukan manusia 

dalam  kehidupannya  untuk  mengembangkan  potensi-potensi  yang dimilikinya. 

Seseorang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan belajar. Sejalan 

dengan hal tersebut, Baharuddin & Wahyuni (2008) mengemukakan bahwa proses 
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belajar  dapat  membuat  manusia  menjadi  tahu,  memahami,  mengerti,  dapat 

melaksanakan dan memiliki sesuatu. 

Sebagaimana ditulis oleh Suprijono (2013), beberapa pakar pendidikan, 

seperti Gagne dan Cronbach, memberikan definisi beragam tentang belajar. Gagne 

mendefinisikan belajar sebagai perubahan disposisi atau kemampuan yang tidak 

diperoleh langsung dari pertumbuhan seseorang secara alamiah, melainkan dari 

suatu aktivitas. Menurut Cronbach, belajar ditunjukkan dengan perubahan perilaku 

yang merupakan hasil dari pengalaman yang pernah dialami. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Saad & Ghani (2008) mengemukakan bahwa belajar merupakan 

proses perubahan perilaku seseorang yang sifatnya relatif permanen yang 

dipengaruhi oleh informasi dan pengalaman. Baharuddin & Wahyuni (2008) 

mengartikan belajar sebagai proses perubahan manusia menuju ke arah yang lebih 

baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa belajar adalah proses seseorang untuk 

merubah diri ke arah yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman dan informasi 

yang diperolehnya dalam melakukan suatu aktivitas. 

Menurut Suprijono (2013), terdapat tiga prinsip belajar, yaitu sebagai berikut. 

 
1.   Belajar  ditandai  dengan  perubahan  tingkah  laku, yakni  adanya  perubahan 

perilaku pada saat sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. 

2.   Belajar merupakan proses, karena manusia belajar untuk memenuhi kebutuhan 

dan mancapai tujuan yang diinginkannya. 

3.   Belajar merupakan bentuk pengalaman. 

 
Baharuddin & Wahyuni (2008) mengungkapkan beberapa ciri belajar berikut. 
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1.   Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Hal ini dapat diamati, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, 

dan sebagainya. 

2.   Perubahan perilaku yang merupakan hasil dari belajar bersifat relatif tetap. Hal 

ini berarti bahwa perubahan perilaku tersebut akan bersifat tetap selama waktu 

tertentu, namun tidak akan bertahan hingga seumur hidup. 

3.   Perubahan perilaku yang muncul bersifat potensial, yaitu tidak langsung dapat 

terlihat ketika proses belajar sedang berlangsung. 

4.   Perubahan tingkah laku muncul karena latihan atau pengalaman. 

 
5. Pengalaman dan latihan dapat menjadi semangat dan penguatan yang 

mendorong siswa untuk mengubah perilakunya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

kegiatan sadar dan sengaja yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan 

pengalaman serta berlatih untuk mengubah perilaku seseorang ke arah yang lebih 

baik. Siswa belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematikanya dalam penelitian ini. 

2.1.5      Model Pembelajaran Rally Coach 
 

Rally Coach merupakan salah satu model  pembelajaran  kooperatif  yang 

melibatkan siswa untuk saling membantu dalam kelompok secara berpasangan 

dengan kemampuan yang berbeda (Ningsih, et al., 2017). Model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang 

beranggotakan dua orang siswa. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan kerja 

sama dalam kelompok kecil memperkaya pemahaman, mengembangkan mental 
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melancarkan komunikasi dan percakapan yang membentuk suasana kelas yang 

sesuai untuk belajar, sehingga terjadi hubungan timbal balik, pemberian dukungan 

dan motivasi antarsiswa (Isjoni, 2009). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut 

Kagan & Kagan, sebagaimana dikutip oleh Andaru, et al (2016), model 

pembelajaran Rally Coach dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

sosial, komunikasi, membangun pengetahuan, dan kemampuan berpikir. 

Menurut Ningsih, et al (2017), sintaks pembelajaran dengan model Rally 

 
Coach ditunjukkan pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3 Sintaks Pembelajaran Model Rally Coach 

 
Langkah                                      Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 1 

Pembentukan 

kelompok 

Langkah 2 

Pemecahan 

masalah pertama 
 

 

Langkah 3 

Pemecahan 

masalah kedua 
 

 

Langkah 4 

Presentasi 

Siswa membentuk kelompok berpasangan. 
 
 

 
Rekan A menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 

Rekan B memperhatikan dan mendengarkan, mengoreksi 

jika perlu dan memberikan komentar. Jika jawaban rekan A 

benar, maka rekan B memberikan penghargaan. 

Rekan B menyelesaikan masalah berikutnya. Rekan A 

memperhatikan dan mendengarkan, mengoreksi jika perlu 

dan memberikan komentar. Jika jawaban rekan B benar, 

maka rekan A memberikan penghargaan. 

Siswa  membagikan  dan  mendiskusikan hasil  pemecahan 

masalah dengan kelompok lain. 
 

 

2.1.6      Schoology 

 
Menurut   Biswas   (2013),   penggunaan   teknologi   yang   efektif   dapat 

memotivasi siswa untuk mengemukakan ide dan pikirannya serta belajar dari orang 

lain. Hal ini berarti melalui teknologi siswa dapat diarahkan pada suatu 

pembelajaran yang bermakna dan pengambilan keputusan yang sangat berkaitan 

dengan kehidupan sehari-harinya. 
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Schoology merupakan perpaduan antara e-learning dan jejaring sosial. 

Menurut Biswas (2013), tujuan dikembangkan dan diintegrasikannya Schoology di 

sekolah adalah untuk menghubungkan siswa dan guru dalam suatu kelas yang 

didukung oleh teknologi untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa.  Penggunaan 

Schoology memberikan banyak keuntungan jika digunakan dalam pembelajaran. 

Sebagaimana dikutip oleh Rahmawati & Sugianto (2016), Luaran mengemukakan 

bahwa Schoology merupakan suatu platform jejaring sosial yang menyediakan sesi 

belajar online, pengelolaan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui komunikasi yang lebih baik, asosiasi, lebih mengacu pada kurikulum dan 

konten. Schoology menjadi bantuan bagi guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berkomunikasi secara leluasa untuk melancarkan proses diskusi dan 

kerja sama dalam kelompok siswa yang telah ditentukan. 

Schoology menyediakan tiga pilihan akun, yaitu untuk guru, siswa dan orang 

tua siswa yang terintegrasi dalam aplikasi manajemen kelas. Terdapat pula 

beberapa fitur dalam Schoology, yaitu Courses, Group Discussion, Resources, 

Quiz, Attendance dan Analysis. Siswa dipermudah untuk mempelajari materi dan 

diskusi dengan fitur-fitur tersebut. 

Beberapa fitur tersebut juga mempermudah guru dalam melakukan asesmen 

terhadap prestasi belajar siswa. Schoology juga dapat memuat gambar, audio dan 

video untuk membuat siswa tertarik. Fitur-fitur tersebut dikembangkan untuk 

keperluan sekolah dan dapat mendukung pembelajaran yang dinamis untuk guru 

dan siswa, membantu guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif 

bagi  siswa,  menyatukan  pengalaman-pengalaman  di  antara  pemangku  jabatan 
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pendidikan, serta prestasi akademik yang lebih jauh dan keberhasilan belajar siswa 

di sekolah. 

2.1.7      Asesmen Diagnostik 
 

Kemampuan literasi matematika siswa dalam suatu kelas tentunya berbeda- 

beda. Sebagaimana dikutip oleh Duskri, et al (2014), Suwarsono berpendapat 

bahwa suatu pembelajaran dapat berjalan dengan efektif jika perbedaan setiap 

individu di dalam kelas dapat ditemukan dan diberi perhatian. Pembelajaran yang 

akan dilaksanakan hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa di 

dalam kelas. Menurut Geller & Yovanoff (2009), untuk menjembatani identifikasi 

siswa yang berisiko mengalami kegagalan dan pelaksanaan intervensi tambahan 

dalam pembelajaran yang telah direncanakan dengan hati-hati, diperlukan diagnosis 

yang dapat memberikan informasi tentang miskonsepsi siswa dalam suatu materi 

tertentu (Mussawy, 2009). Guru dapat menggunakan asesmen diagnostik dalam 

menggali informasi tentang kebutuhan siswa untuk merencanakan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kelemahan dan 

kesulitan belajar siswa tentang suatu materi yang sedang dipelajari dapat 

diidentifikasi dengan diagnosis agar guru dapat merencanakan pembelajaran 

selanjutnya sesuai dengan kebutuhan setiap siswa menggunakan suatu asesmen 

diagnostik. 

Asesmen diagnostik merupakan suatu bentuk asesmen yang menekankan 

pada penyembuhan kesulitan belajar yang belum bisa diatasi dengan asesmen 

formatif (Sukardi, 2009). Menurut Rababah & Alghazo (2016), asesmen diagnostik 

membantu     guru     untuk     menyelenggarakan     pembelajaran     yang     dapat 
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mengakomodasi siswa dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. 

Selain itu, asesmen diagnostik juga membantu guru dalam menggunakan alat-alat 

pembelajaran yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat tersebut 

dapat diperoleh karena asesmen diagnostik memberikan informasi tentang 

pengetahuan dan kemampuan sebelumnya yang telah dimiliki siswa serta 

pemahaman dan kesalahpahaman siswa tentang konsep-konsep pada materi 

sebelumnya yang relevan dan materi yang sedang dipelajari (Geller & Yovanoff, 

2009). 

 
Terdapat dua hal penting yang dapat dilakukan dengan asesmen diagnostik 

menurut Sukardi (2009), yaitu (1) asesmen diagnostik dapat digunakan untuk 

menentukan grade siswa, dan (2) semakin baik asesmen diagnostik yang dilakukan, 

maka semakin jelas pula tujuan pembelajaran dapat ditetapkan. Sebagaimana 

dikutip oleh Khaerunisak, et al (2017), Shute, Graf & Hansen mengemukakan tiga 

aspek yang termasuk dalam asesmen diagnostik, yaitu (1) proses diagnostik 

menentukan kemampuan siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran, (2) proses 

diagnostik hendaknya dapat mengelompokkan kemampuan kognitif siswa, dan (3) 

proses diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran 

dan membantu mengatasi masalah tersebut. 

Asesmen diagnostik dilakukan melalui suatu tes diagnostik. Menurut 

Ruseffendi, sebagaimana dikutip oleh Tiurlina (2013), tes diagnostik merupakan 

tes yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau bagian dari materi 

pembelajaran yang belum dipahami oleh siswa. Suwarto (2013a) mengemukakan 
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bahwa tes diagnostik bermanfaat untuk mengetahui kesulitan belajar siswa serta 

sebagai langkah awal bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

Sebagaimana dikutip oleh Tiurlina (2013), Ruseffendi mengemukakan 

langkah-langkah mendiagnosa kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika sebagai berikut. 

1. Memeriksa  tahap  perkembangan  mental  siswa.  Tahap  ini  penting  untuk 

dilakukan karena dapat terjadi kemungkinan bahwa masalah yang diberikan 

kepada siswa belum waktunya diberikan menurut tahap perkembangan mental 

siswa. 

2. Memeriksa tujuan yang belum tercapai, misalnya banyak siswa yang belum 

mampu memecahkan masalah yang diberikan masih lebih dari 50%. 

3. Membuat  soal-soal  diagnostik  berdasarkan  topik-topik  yang  diperkirakan 

belum dikuasai siswa. Topik-topik tersebut diketahui melalui pengamatan, 

tanya jawab, tes, dan lain-lain. 

4. Melaksanakan tes diagnostik dan mengolah hasilnya. Soal-soal yang tidak 

dijawab dengan benar oleh siswa dapat digunakan sebagai petunjuk untuk 

mengetahui kelemahan siswa. 

Tes diagnostik diberikan pada setiap akhir pembelajaran dalam penelitian ini 

untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa terkait materi yang sedang 

dibahas pada pertemuan tersebut. Hasil tes diagnostik dianalisis dan kemudian 

dijadikan pertimbangan perlakuan yang akan diberikan pada pertemuan berikutnya. 

Siswa yang memiliki kesulitan tertentu diberikan perlakuan untuk mengatasinya, 
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misalnya dengan diberikan remidial atau pelajaran tambahan terkait materi pada 

pertemuan sebelumnya. 

2.1.8   Pembelajaran    Model    Rally    Coach-Schoology    dengan    Asesmen 

 
Diagnostik 

 
Model pembelajaran Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa dalam penelitian ini. Sintaks pembelajaran dengan model Rally 

Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Sintaks Pembelajaran Model Rally Coach-Schoology dengan Asesmen 

 
Diagnostik 

 
Langkah                                                  Deskripsi 

Langkah 1 

Pembentukan kelompok 
 

 

Langkah 2 

Pemecahan masalah 

pertama 
 
 

 
Langkah 3 

Pemecahan masalah kedua 
 
 

 
Langkah 4 

Presentasi 

Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 

yang beranggotakan 2 orang, misalkan siswa A dan 

siswa B. 

Guru memberikan masalah. Siswa A mencoba 

memecahkan masalah, sedangkan siswa B 

memperhatikan, mendengarkan, mengoreksi jika 

perlu dan memberikan penghargaan kepada siswa 

A. 

Siswa B mencoba memecahkan masalah, 

sedangkan  siswa  A  memperhatikan, 

mendengarkan, mengoreksi jika perlu dan 

memberikan penghargaan kepada siswa B. 

Guru memberi kesempatan kepada kelompok yang 

ingin membagikan hasil pemecahan masalahnya 

kepada kelompok-kelompok yang lain. Guru 

menanggapi, memberikan penguatan dan motivasi, 

serta memberikan penghargaan. Guru juga 

memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa 

pada laman Schoology dan tes diagnostik beserta 

tindak lanjutnya di akhir pembelajaran. 
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2.1.9      Pembelajaran Model Problem Based Learning (PBL) 
 

Pembelajaran model PBL mengarah pada kemampuan siswa dalam mengolah 

informasi yang dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan sekitar, 

mengorganisasi data, melihat masalah yang ada, menggunakan konsep yang telah 

diketahuinya untuk memecahkan masalah tersebuat dan membagikannya baik 

secara tertulis maupun lisan (Suprijono, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Trianto 

(2007) mengungkapkan bahwa PBL dapat membantu siswa untuk mengelola 

informasi dan membentuk pengetahuannya sendiri tentang dunia sosial dan 

sekitarnya. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan model PBL memfasilitasi 

siswa  untuk  menggali,  menemukan  dan memecahkan  masalah  yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

Sebagaimana dikutip oleh Wardono, et al (2015), Akɪnoğlu dan Tandoğan 

 
mengemukakan bahwa karakteristik PBL adalah sebagai berikut. 

 
1.   Proses pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang konkrit. 

 
2.   Materi dan kegiatan pembelajaran harus dipertimbangkan agar dapat menarik 

perhatian siswa. 

3.   Guru sebagai pengawas selama proses pembelajaran. 

 
4.   Siswa  diberikan  waktu  yang  cukup  untuk  berpikir  dan  mengumpulkan 

informasi dan mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah dan 

kreativitasnya dalam pembelajaran. 

5.   Tingkat kesulitan materi yang dipelajari tidak terlalu tinggi sehingga siswa 

tidak membuat siswa putus asa. 



35  

 
 
 
 
 

 

6.   Suasana belajar yang dibangun hendaknya membuat siswa merasa nyaman, 

tenang dan aman agar dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berpikir dan memecahkan masalah. 

Sintaks pembelajaran model PBL ditunjukkan pada Tabel 2.5. 

 
Tabel 2.5 Sintaks Pembelajaran Model PBL 

 
Langkah                                             Kegiatan Guru 

Langkah 1 

Orientasi siswa pada 

masalah 
 
 

 

Langkah 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar Langkah 

3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Langkah 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Langkah 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

(Sumber: Trianto, 2007). 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

keperluan-keperluan             yang             dibutuhkan, 

menyampaikan  fenomena  atau  demonstrasi  untuk 

memunculkan  masalah,  memberikan  motivasi  bagi 

siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan. 

Guru   membantu   siswa   untuk   mengorganisasikan 

tugas  belajar  yang  berhubungan  dengan  masalah 

tersebut. 

Guru memotivasi siswa untuk mengumpulkan 

informasi, mencoba, dan menalar untuk mendapatkan 

solusi pemecahan masalah. 
 

 

Guru membantu siswa dalam menyiapkan media yang 

akan digunakan untuk membagikan hasil pemecahan 

masalahnya kepada teman-temannya. 

Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan refleksi 

dan evaluasi pada proses pemecahan masalah mereka. 

 

Model pembelajaran PBL dalam penelitian ini diterapkan sebagai model 

pembelajaran konvensional yang sering diterapkan guru matematika kelas VIII 

SMP Negeri 4 Semarang di kelas dan dikombinasikan dengan pendekatan saintifik. 

2.1.10    Pendekatan Saintifik 
 

Berdasarkan Kurikulum 2013, pembelajaran di sekolah dilaksanakan 

menggunakan  pendekatan  saintifik.  Menurut  Kamaliyah  (2015),  pendekatan 
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saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk 

melakukan observasi, eksperimen, pengolahan data dan analisisnya, 

memformulasikan dan menguji hipotesis. Kegiatan yang dilakukan dalam 

pendekatan saintifik tersebut memiliki tujuan tertentu. Penerapan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran memiliki tujuan untuk membantu siswa mengetahui, 

memahami, dan menerapkan hal yang dipelajari secara ilmiah (Musfiqon & 

Nurdyansyah, 2015). Kedua pendapat tersebut memiliki makna bahwa pendekatan 

saintifik memberikan ruang bagi siswa untuk memaksimalkan kecerdasan yang 

dimiliki siswa melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi 

yang diperoleh dengan cara yang ilmiah. 

Menurut McCollum, sebagaimana dikutip oleh Musfiqon & Nurdyansyah 

(2015), terdapat beberapa komponen yang diperhatikan dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik, yaitu sebagai berikut. 

1.   Peningkatan rasa ingin tahu siswa. 

 
2.   Peningkatan keterampilan siswa dalam mengamati. 

 
3.   Kemampuan siswa dalam menganalisis. 

 
4.   Pentingnya komunikasi. 

 
Keempat komponen di atas dipenuhi melalui pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa dalam pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 

2014, lima pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. 
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1.   Mengamati 

 
Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati sesuatu dengan indera, seperti 

membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya, baik 

menggunakan alat maupun tanpa alat. 

2.   Menanya 

 
Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan tanya jawab, mendiskusikan suatu 

informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau 

klarifikasi tentang suatu informasi. 

3.   Mengumpulkan informasi/mencoba 

 
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan eksplorasi, mencoba, 

mendemonstrasikan, menirukan, bereksperimen, membaca sumber-sumber 

informasi atau mengumpulkan data. 

4.   Menalar/mengasosiasi 

 
Siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan, menganalisis dan 

mengategorikan data, menghubungkan informasi-informasi yang berkaitan 

untuk menemukan suatu pola serta membuat kesimpulan. 

5.   Mengomunikasikan 

 
Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu membuat laporan tertulis, baik dalam 

bentuk bagan, diagram atau grafik, dan menyampaikannya secara lisan. 

Pendekatan saintifik dikombinasikan dengan model PBL merupakan 

pendekatan pembelajaran yang sering diterapkan dalam pembelajaran matematika 

kelas VIII di SMP Negeri 4 Semarang. 
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2.1.11    Pembelajaran Model PBL-Saintifik 
 

Pembelajaran model PBL-Saintifik merupakan pembelajaran yang sering 

diterapkan di kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang. Model pembelajaran PBL- 

Saintifik diterapkan sesuai dengan tuntutan dari kurikulum yang diterapkan di 

sekolah tersebut, yaitu Kurikulum 2013. Sintaks pembelajaran model PBL-Saintifik 

ditunjukkan dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Sintaks Pembelajaran Model PBL-Saintifik 
 

No.        Model PBL              
Pendekatan 

Saintifik 

 

Deskripsi Kegiatan 

1 Orientasi     siswa 

pada masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Mengorganisasi 

siswa           untuk 

belajar 
 

 

3 Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

4 Mengembangkan 

dan    menyajikan 

hasil karya 

Mengamati, 

menanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengumpulkan 

informasi 
 
 

 

Menanya, 

mengumpulkan 

informasi 
 
 

 

Menalar, 

mengomunikasikan 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

keperluan-keperluan yang 

dibutuhkan, menyampaikan 

fenomena atau demonstrasi 

untuk memunculkan masalah, 

memberikan  motivasi  bagi 

siswa untuk memecahkan 

masalah yang diberikan. Siswa 

menyimak dan melakukan tanya 

jawab dengan guru 

Guru membantu siswa untuk 

mengorganisasikan   tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Guru memotivasi siswa untuk 

mengumpulkan informasi, 

mencoba, dan menalar untuk 

mendapatkan solusi pemecahan 

masalah. 

Guru membantu siswa dalam 

menyiapkan media yang akan 

digunakan untuk membagikan 

hasil pemecahan masalahnya 

kepada teman-temannya. 



39  

 
 
 
 
 

 

5 Menganalisis  dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Menalar, 

mengomunikasikan 

Guru memfasilitasi siswa dalam 

melakukan refleksi dan evaluasi 

pada proses pemecahan masalah 

mereka. 
 

 

2.1.12    Kualitas Pembelajaran 
 

Kualitas pembelajaran digambarkan dengan suksesnya proses pembelajaran 

yang dilakukan dan hasil belajar yang diperoleh (Uno, 2010). Pembelajaran yang 

berkualitas dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan dan kegiatan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa (Hightower et al, 2011). Pembelajaran dikatakan 

berkualitas jika pembelajaran tersebut memengaruhi pengetahuan, keterampilan 

dan disposisi yang diperlukan siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab, kritis, serta berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil 

(Wang et al, 2011). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pembelajaran yang 

berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

afektif siswa yang dinilai dari aspek proses dan hasil belajar siswa. 

Kualitas pembelajaran diukur berdasarkan 4 domain (Danielson, 2013), yaitu 

sebagai berikut. 

2.1.12.1   Planning and Preparation 
 

Domain planning and preparation menekankan pada persiapan dan 

perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Perencanaan 

pembelajaran dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki siswa 

dari berbagai disiplin ilmu dan materi yang akan dipelajari siswa. Rencana 

pembelajaran harus dibuat dengan menyusun kegiatan yang jelas dan urut sesuai 

dengan  kurikulum  yang  berlaku  sehingga  siswa  memiliki  kesempatan  untuk 
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berpikir, menanya, memecahkan masalah, serta menyampaikan ide dan pendapat. 

Tidak hanya langkah pembelajaran, penilaian yang formatif juga perlu dirancang 

untuk memantau pembelajaran. 

2.1.12.2   Classroom Environment 
 

Kondisi ruang kelas dan suasana belajar yang mendukung kenyamanan siswa 

dalam pembelajaran perlu dibangun. Siswa diharapkan dapat melakukan interaksi 

yang harmonis baik antarsiswa maupun antara siswa dan guru. 

2.1.12.3   Instruction 
 

Guru hendaknya memfasilitasi siswa agar dapat aktif berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran. Guru memberikan penjelasan dan kesempatan kepada siswa 

untuk membangun pengetahuan agar tujuan pembelajaran tercapai. 

2.1.12.4   Professional Responsibilities 
 

Guru memiliki tanggung jawab professional untuk mengukur hasil belajar 

siswa melalui kegiatan evaluasi. 

Berdasarkan uraian di atas, keempat domain tersebut dapat dilakukan dalam 

 
3 tahap, yaitu tahap perencanaan pembelajaran (planning and preparation), 

pelaksanaan pembelajaran (classroom environment dan instruction), serta penilaian 

(professional responsibilities). Ketiga tahap tersebut digunakan untuk mengukur 

kualitas pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

dalam penelitian ini. Perencanaan pembelajaran terjadi pada tahap penyusunan 

perangkat serta desain pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud 

adalah keterlaksanaan serta keaktifan siswa dalam pembelajaran dan respon siswa 

terhadap pembelajaran tersebut, sedangkan hasil belajar yang dimaksud adalah 
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kemampuan literasi matematika siswa setelah pembelajaran model Rally Coach- 

Schoology dengan asesmen diagnostik. 

Pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

dikatakan berkualitas dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa 

pada penelitian ini jika memiliki perencanaan, pelaksanaan dan hasil penilaian yang 

berkualitas dengan kriteria sebagai berikut. 

1.   Perencanaan pembelajaran Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

dikatakan berkualitas jika perangkat pembelajaran yang digunakan valid 

dengan kriteria minimal baik berdasarkan hasil validasi dari ahli, serta hasil uji 

coba soal tes kemampuan literasi matematika yang valid, reliabel, memiliki 

daya pembeda dengan kriteria minimal cukup dan tingkat kesukaran normal. 

2.   Pelaksanaan pembelajaran Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

dikatakan berkualitas jika rata-rata hasil pengamatan keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru dan keaktifan siswa termasuk dalam kriteria minimal 

baik serta respons siswa positif terhadap pembelajaran. 

3.  Hasil belajar pada pembelajaran Rally Coach-Schoology dengan asesmen 

diagnostik dikatakan berkualitas jika pembelajaran tersebut efektif dalam 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa berdasarkan hasil tes 

kemampuan literasi matematika. Pembelajaran tersebut dikatakan efektif jika 

memenuhi kriteria berikut. 

a.   Kemampuan literasi matematika siswa memenuhi ketuntasan belajar, yaitu 

memenuhi ketuntasan individu dan klasikal. Ketuntasan individu dipenuhi 

jika rata-rata kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran 
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model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik melebihi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) individu yang ditetapkan, yaitu 61. 

Ketuntasan klasikal dipenuhi jika proporsi siswa yang tuntas pada 

pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

melebihi 75%. 

b.   Rata-rata kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran Rally 

Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih baik daripada rata-rata 

kemampuan literasi matematika  siswa pada pembelajaran model PBL- 

saintifik. 

c. Proporsi ketuntasan siswa pada pembelajaran Rally Coach-Schoology 

dengan asesmen diagnostik lebih baik daripada proporsi ketuntasan siswa 

pada pembelajaran model PBL-saintifik. 

d. Rata-rata peningkatan kemampuan literasi matematika siswa pada 

pembelajaran Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih 

tinggi  daripada  rata-rata  peningkatan  kemampuan  literasi  matematika 

siswa pada pembelajaran model PBL-saintifik. 

2.1.13 Teori Belajar Yang Mendukung Pembelajaran Model Rally Coach- 

Schoology dengan Asesmen Diagnostik 

Banyak ahli telah mengembangkan berbagai teori tentang konsep belajar. 

Beberapa teori belajar yang mendukung pelaksanaan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 
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2.1.13.1 Teori Vygotsky 
 

Teori Vygotsky mementingkan aspek sosial dalam pembelajaran (Trianto, 

 
2007). Sebagaimana dikutip oleh Yohanes (2010), Brunning mengemukakan 

bahwa menurut Vygotsky, kegiatan berpikir kognitif tingkat tinggi seseorang 

berasal dari interaksi sosial individu tersebut dalam konteks budaya tertentu. 

Sejalan dengan hal tersebut, Zevenbengen, et al (2004) mengungkapkan bahwa 

penggunaan bahasa dan komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun 

lingkungan belajar yang tepat dalam membangun pemahaman matematis siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa teori Vygotsky 

menekankan pada interaksi sosial dengan komunikasi yang baik untuk membangun 

suasana belajar yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif siswa. 

Vygotsky mengungkapkan bahwa terjadi pemagangan kognitif (cognitive 

apprenticeship) saat siswa belajar (Yohanes, 2010). Maksud dari pemagangan 

kognitif tersebut adalah proses belajar siswa secara bertahap untuk mendapatkan 

keahlian tertentu melalui interaksi dengan pakar. Menurut Danoebroto (2015), 

pakar diartikan sebagai orang yang pemahamannya lebih baik atau kemampuannya 

lebih tinggi dari siswa terkait masalah tertentu, proses maupun konsep yang sedang 

dipelajari siswa. Pakar yang dimaksud bisa saja orang dewasa atau teman sebaya 

yang lebih menguasai permasalahan yang dipelajari. Orang dewasa yang dimaksud 

di dalam kelas adalah guru. Menurut Vygotsky, guru memiliki peran yang sangat 

penting dalam pembelajaran, yaitu mengidentifikasi cara siswa memberikan 

representasi  saat  itu  dan  memancing  siswa  untuk  meningkatkan  kemampuan 
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berpikirnya melalui pembelajaran, pertanyaan maupun suasana belajar yang baik 

 
(Zevenbengen, et al, 2004). 

 
Siswa melewati dua tingkatan dalam proses belajar, yaitu tingkat sosial dan 

tingkat individu (Yohanes, 2010). Siswa melakukan kolaborasi melalui interaksi 

dengan orang lain pada tingkat sosial, sedangkan pada tingkat individu, siswa 

melakukan proses internalisasi hasil interaksinya. Hal ini berarti bahwa proses 

belajar siswa berawal dari proses interpersonal yang dilanjutkan ke tahap 

intrapersonal. 

Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan siswa dibedakan menjadi dua 

tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial 

(Yohanes, 2010). Tingkat perkembangan aktual siswa dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam memecahkan berbagai masalah secara mandiri, sedangkan 

tingkat perkembangan potensial dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih kompeten. 

Vygotsky mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi di Zone of Proximal 

Development (ZPD) siswa. ZPD diartikan sebagai jarak antara kemampuan siswa 

dalam melakukan tugas dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan 

teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri dengan kemampuan siswa 

sendiri (Danoebroto, 2015). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa 

ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan 

potensial siswa. Menurut Yohanes (2010), ZPD setiap siswa dapat berbeda-beda 

walaupun  berada  dalam  situasi  belajar  yang  sama,  dalam  hal  ini  adalah 
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pembelajaran matematika di suatu kelas. Matematika sebagai bidang ilmu yang 

menuntut siswa untuk berpikir secara abstrak memungkinkan siswa untuk merasa 

kesulitan dalam mempelajarinya. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan interaksi 

sosial melalui ZPD. 

Hal penting yang dikemukakan Vygotsky adalah scaffolding dalam 

pembelajaran. Menurut Trianto (2007), scaffolding adalah pemberian bantuan 

kepada siswa pada tahap awal perkembanannya, kemudian bantuan tersebut 

dikurangi dan siswa diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan 

suatu masalah segera setelah siswa dapat melakukannya. Sebagaimana dikutip oleh 

Yohanes (2010), Ormrod berpendapat bahwa scaffolding merupakan pemberian 

bantuan yang diberikan oleh orang yang lebih berkompeten yang dapat membantu 

siswa untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam ZPD atau daerah jangkauan 

kognitif siswa. 

Teori Vygotsky sangat berkaitan dengan proses pembelajaran model Rally 

Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik yang akan diterapkan dalam 

penelitian ini. Hal tersebut disebabkan karena siswa diarahkan untuk melakukan 

tutor sebaya melalui interaksi secara berpasangan dan kerja sama untuk dapat 

memecahkan masalah. 

2.1.13.2 Teori Ausubel 
 

Teori Ausubel berisi tentang belajar yang bermakna dan menekankan 

pentingnya pengulangan sebelum pembelajaran (Suherman, et al, 2003). Menurut 

Isjoni (2009), pembelajaran bermakna merupakan proses menghubungkan 

pengetahuan baru pada konsep-konsep yang berkaitan yang terdapat dalam struktur 
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kognitif siswa, yakni pengetahuan yang telah dipelajari dan diingat siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa belajar bermakna 

dalam teori  Ausubel  melibatkan  kegiatan  mengaitkan  pengetahuan  yang  telah 

dimiliki siswa dengan pengetahuan baru sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. 

Proses belajar dalam teori Ausubel dibagi menjadi dua tahap, yaitu Advance 

Organizer dan Concept Relationship (Saad & Ghani, 2008). Advance Orgnizer 

dimaksudkan untuk membuat jembatan antara pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya oleh siswa dan pengetahuan baru yang sedang dibahas. Advance 

Organizer yang diberikan dapat berupa pengantar atau penjelasan suatu konsep 

matematika secara umum, dapat melalui diskusi atau kegiatan tertentu. Guru 

membimbing  siswa  dalam  mengaitkan pengetahuan  yang  telah  dimiliki  siswa 

dengan materi yang sedang dibahas pada tahap Concept Relationship. Konsep- 

konsep baru yang dipelajari siswa harus berhubungan dengan konsep-konsep yang 

telah ada dalam struktur kognitif siswa. 

Menurut Rifa’i & Anni (2011), terdapat empat prinsip pembelajaran dalam 

teori Ausubel, yaitu sebagai berikut. 

1. Advance Organizer diberikan ketika siswa mengaitkan pengetahuan baru 

dengan  pengetahuan  yang  telah  dimiliki sebelumnya  oleh  siswa  sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

2.   Pembelajaran dilakukan mulai dari yang umum ke yang khusus dan lebih detail 

atau diferensiasi progresif. 
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3.   Struktur kognitif siswa berkembang ke arah diferensiasi. Prinsip ini memiliki 

makna bahwa pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki siswa merupakan 

unsur dari pengetahuan yang lebih luas atau inklusif. 

4.   Guru menggunakan hierarki-hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama 

pengetahuan disajikan dalam proses pembelajaran. 

Ausubel dan Robinson, sebagaimana dikutip oleh Saad & Ghani (2008), 

mengemukakan bahwa syarat untuk mencapai pembelajaran bermakna adalah 

sebagai berikut. 

1.   Materi yang dibahas harus berhubungan dengan struktur kognitif siswa secara 

konsisten dan sebenarnya. 

2.   Siswa harus menguasai struktur kognitif yang relevan dengan materi yang 

sedang dibahas. 

3.   Siswa harus benar-benar menguasai hubungan antaride yang relevan dengan 

pengetahuan baru terkait materi yang sedang dibahas. 

Teori belajar Ausubel berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang 

menggunakan model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik karena 

dalam pembelajaran tersebut siswa diberi kesempatan untuk menghubungkan 

pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya untuk 

memecahkan masalah, serta miskonsepsi maupun kesulitan belajar siswa dapat 

diidentifikasi sehingga siswa dapat memantapkan pengetahuan prasyarat dari 

materi yang sedang dibahas. Akibatnya, pembelajaran yang dilakukan menjadi 

bermakna. 
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2.1.13.3 Teori Piaget 
 

Teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget yakni pengetahuan tidak hanya 

disampaikan secara verbal, namun harus dibangun dan direkonstruksi sendiri oleh 

siswa (Isjoni, 2009: 53). Oleh karena itu, proses pembelajaran yang dilakukan harus 

melibatkan siswa secara aktif. Menurut Asikin (2012), dasar dari proses belajar 

adalah aktivitas siswa saat melakukan interaksi baik secara fisik maupun sosial. 

Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh 

manipulasi dan interaksi aktif siswa dengan lingkungan, sehingga pengalaman yang 

nyata memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif siswa. Interaksi sosial 

dengan teman sebaya serta kegiatan diskusi membantu memperjelas keterkaitan 

pemikiran siswa berdasarkan pengalaman nyata tersebut sehingga menjadi lebih 

logis (Trianto, 2007). Tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget 

ditunjukkan pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

 
Tahap Perkiraan Usia Keterangan 

Sensorimotor 0 – 2 tahun Bayi bergerak dari tindakan refleks 

  instingtif   pada   saat   lahir   sampai 

  permulaan pemikiran simbolis. Bayi 

membangun suatu pemahaman 

tentang dunia melalui 

pengkoordinasian          pengalaman- 

pengalaman sensor dengan tindakan 

fisik. 

Operational              2 – 7 tahun       Anak mulai merepresentasikan dunia 

dengan kata-kata dan gambar- 

gambar. Kata-kata dan gambar- 

gambar  tersebut  menunjukkan 

adanya peningkatan pemikiran 

simbolis dan melampaui hubungan 

informasi sensor dan tindakan fisik. 
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Concrete 

Operational 

7 – 11 tahun      Anak   dapat   berpikir   secara  logis 

mengenai   peristiwa-peristiwa 

konkret dan mengklasifikasikan 

benda-benda ke dalam bentuk-bentuk 

yang berbeda. 

Formal Operational      11 – 15 tahun     Anak  remaja  berpikir  dengan  cara 

yang lebih abstrak dan logis. 

Pemikiran menjadi lebih idealistik. 

 
Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang pada penelitian ini termasuk dalam 

perkiraan usia 11-15 tahun, yaitu pada tahap formal operational. Menurut Isjoni 

(2009), pada periode ini siswa sudah dapat menggunakan kemampuan berpikir 

konkretnya untuk memilkirkan hal-hal yang lebih kompleks. Oleh karena itu, siswa 

sudah dapat berpikir secara abstrak karena siswa telah menyesuaikan diri dan 

memiliki pengetahuan tentang realita konkret yang ada di dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

Teori ini mendukung pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan 

asesmen diagnostik dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. 

Hal ini disebabkan karena setiap siswa memiliki peran untuk terlibat aktif dalam 

proses pemecahan masalah melalui interaksi dalam kelompok dan dengan guru. 

Isjoni (2009) mengungkapkan berpendapat bahwa siswa hendaknya banyak diberi 

kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik, ditunjang interaksi 

dengan teman sebaya, serta dibantu dengan pertanyaan dari guru. Oleh karena itu, 

pembelajaran yang dilakukan harus lebih ditujukan pada kegiatan memecahkan 

masalah, latihan meneliti atau menemukan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, 

siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran untuk membangun 

pengetahuannya  sendiri  berdasarkan  pengalaman  pribadinya  dengan  interaksi 
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sosial dalam memecahkan masalah, sehingga kemampuan literasi matematika yang 

termasuk dalam kognitif siswa dapat berkembang. 

2.2    Kerangka Teoritis 
 

Pembelajaran yang melibatkan semua siswa dalam kegiatan pembelajaran 

salah satunya dengan menggunakan model Rally Coach yang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dalam kelompok secara 

berpasangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stewart (2015), 

partisipasi siswa yang seimbang dalam kelompok dapat membuat siswa berinteraksi 

bersama dengan kelompoknya serta dapat mengasah kemampuannya secara aktif. 

Konsep  peer tutoring  yang mendasari model  pembelajaran  Rally  Coach 

menuntut siswa untuk saling mengajar, membantu dan berlatih untuk memenuhi 

indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan pembelajaran yang ditentukan. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andaru, et al (2016) bahwa 

pembelajaran model Rally Coach dapat meningkatkan kemampuan membaca dan 

hasil belajar siswa karena siswa dilibatkan dalam kerja sama kelompok untuk 

berbagi pengetahuan, menghargai pendapat orang lain dan menuntut siswa untuk 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, et al (2017) bahwa pembelajaran 

model Rally Coach yang dipadukan dengan model Round Table dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa hingga 46,67%. Berdasarkan beberapa penelitian 

tersebut, pembelajaran model Rally Coach diduga dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematika siswa karena suasana belajar siswa dapat terbentuk dengan baik 
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serta  memberikan  pengaruh  bagi  kemampuan  siswa  dalam  membaca  untuk 

memahami masalah literasi matematika yang berkonteks. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan, et al (2017), blended 

learning yang dilaksanakan dengan bantuan Schoology dapat meningkatkan 

aktivitas siswa di luar pembelajaran dan interaksi siswa tidak hanya terjadi di dalam 

kelas. Schoology dapat membantu siswa untuk menggali informasi dan 

memperdalam pengetahuannya secara mandiri tanpa harus menunggu waktu 

pembelajaran di kelas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nolaputra, et al (2018) 

menunjukkan bahwa kelebihan media Schoology tersebut sangat berperan dalam 

pencapaian kemampuan literasi matematika siswa. Hal ini dibuktikan pula dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardono, et al (2018) bahwa penggunaan 

media Edmodo dan Schoology berkontribusi dalam pencapaian indikator-indikator 

kemapuan literasi matematika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan literasi matematika siswa yang mengalami pembelajaran 

menggunakan Edmodo dan Schoology lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang mengalami pembelajaran tanpa media e-learning. 

Sistem evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu asesmen 

diagnostik yang dapat mendeteksi kelemahan siswa dalam pencapaian hasil 

belajarnya, terutama pada materi yang sedang dipelajari pada suatu pembelajaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartono, et al (2016) menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil belajar siswa yang mengalami pembelajaran remedial teaching yang 

didasarkan pada asesmen diagnostik lebih dari rata-rata hasil belajar siswa yang 

mengalami pembelajaran tanpa asesmen diagnostik. Sejalan dengan hal tersebut, 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikmasari, et al (2018) menunjukkan bahwa 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan asesmen 

diagnostik lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang tidak 

menggunakan asesmen diagnostik, baik yang memperoleh pembelajaran 

konvensional maupun pembelajaran dengan model PBL. Literasi matematika 

berkaitan sangat erat dengan pemecahan masalah, sehingga berdasarkan beberapa 

hasil penelitian tersebut asesmen diagnostik dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematika siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diyarko & Waluya (2016) menunjukkan 

bahwa  terdapat  peningkatan  kemampuan  literasi  matematika  jika  metakognisi 

siswa meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ovan & Nugroho (2017) menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat metakognisi 

rendah memiliki kemampuan literasi matematika yang kurang baik, siswa dengan 

tingkat metakognisi sedang memiliki kemampuan literasi matematika yang cukup 

baik, sedangkan siswa dengan tingkat metakognisi tinggi memiliki kemampuan 

literasi matematika yang sangat baik. Simpulan dari kedua hasil penelitian tersebut 

yaitu peningkatan metakognisi yang terjadi akibat suatu pembelajaran tertentu 

memiliki dampak terhadap kemampuan literasi matematika siswa, seperti yang 

ditunjukkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih & Waluya 

(2017). 

2.3    Kerangka Berpikir 
 

Rendahnya kemampuan literasi matematika siswa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor,  diantaranya  adalah  tingkat  metakognisi  siswa  dan  pembelajaran  yang 
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diberikan.  Perbedaan  kemampuan literasi  matematika  dan  tingkat  metakognisi 

siswa dalam suatu kelas menuntut guru untuk memberikan pembelajaran yang 

memberikan dampak positif bagi seluruh siswa di kelas tersebut. 

Model PBL-saintifik sebagai model pembelajaran yang dianjurkan untuk 

diterapkan di SMP Negeri 4 Semarang berdasarkan Kurikulum 2013 menuntut 

siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama memecahkan masalah secara 

berkelompok yang beranggotakan 4 hingga 5 orang siswa. Banyaknya anggota 

kelompok ini memiliki risiko bahwa terdapat siswa anggota kelompok yang tidak 

sepenuhnya berpartisipasi dalam diskusi kelompok sehingga tidak semua siswa di 

dalam kelas memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu, interaksi yang 

terjadi baik antarsiswa maupun antara siswa dengan guru hanya terjadi di dalam 

kelas ketika proses pembelajaran matematika berlangsung karena guru tidak 

memfasilitasi untuk adanya interaksi di luar pembelajaran, seperti penggunaan 

jejaring sosial yang khusus membahas tentang matematika. Hal ini menyebabkan 

guru kesulitan untuk lebih memahami kemampuan yang dimiliki masing-masing 

siswa, salah satunya kemampuan literasi matematika. Pembelajaran yang demikian 

memungkinkan terdapat siswa yang kemampuan literasi matematika dan 

metakognisinya tidak berkembang. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah 

Rally Coach. Model pembelajaran Rally Coach menuntut siswa untuk secara aktif 

belajar memecahkan masalah dengan metode diskusi kelompok kecil atau 

berpasangan. Siswa secara bergantian menjadi tentor untuk pasangannya dalam 

memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran tersebut memberi kesempatan 
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bagi siswa untuk melakukan interaksi  yang lebih leluasa dengan pasangannya 

dalam kelompok. Tujuan dari interaksi tersebut yaitu siswa yang memiliki 

kemampuan literasi matematika rendah diharapkan dapat memecahkan masalah 

dengan bantuan siswa yang memiliki kemampuan literasi matematika lebih tinggi, 

sedangkan siswa yang memiliki kemampuan literasi matematika tinggi diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan literasi matematikanya dengan memeriksa dan 

menanggapi proses pemecahan masalah pasangannya. 

Langkah pembelajaran dengan model Rally Coach menuntut siswa untuk 

berlatih memecahkan masalah dengan didampingi oleh teman sekelompoknya. 

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap proses pemecahan masalahnya, sehingga siswa dapat lebih mengenali 

metakognisinya melalui refleksi oleh dirinya sendiri dan dengan bantuan orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran dengan model Rally Coach diharapkan 

dapat melatih metakognisi siswa sehingga kemampuan literasi siswa dapat 

meningkat. 

Guru berusaha agar dapat memfasilitasi belajar siswa secara maksimal dalam 

suatu pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, yaitu media Schoology. Media pembelajaran tersebut 

memfasilitasi siswa dalam memperdalam pengetahuan dan memudahkan guru 

dalam melakukan asesmen terhadap kemampuan literasi matematika siswa. 

Berbantuan Schoology, siswa dapat mengumpulkan tugas-tugasnya melalui media 

tersebut sehingga guru menjadi lebih mudah dalam memonitor kemampuan siswa. 
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Schoology merupakan media pembelajaran online berbentuk jejaring sosial di 

mana siswa dapat saling berdiskusi dan berbagi informasi dengan siswa lain secara 

informal serta siswa dapat berkomunikasi secara leluasa dengan guru. Penggunaan 

media Schoology memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk melakukan 

interaksi yang tidak terbatas pada saat pembelajaran di kelas saja. Siswa dapat 

bertanya kepada guru maupun siswa lain tentang materi pelajaran yang belum 

dipahaminya dan kelemahannya dalam memecahkan masalah yang belum teratasi. 

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan Schoology diharapkan dapat memudahkan 

guru dalam memberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. 

Pemahaman guru tentang kemampuan siswa sangat penting karena kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru hendaknya sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Kemampuan siswa biasanya hanya dievaluasi melalui penilaian akhir saja 

dalam setiap materi pokok yang dibahas, yaitu penilaian sumatif pada saat ulangan 

harian. Penilaian yang hanya dilakukan di akhir ini dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran pada materi pokok 

selanjutnya, namun tidak semua materi dapat diajarkan dengan model yang sama. 

Berdasarkan hal tersebut, guru membutuhkan sistem evaluasi yang memungkinkan 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam suatu materi yang sedang dibahas, 

sehingga guru dapat menentukan bagaimana seharusnya materi tersebut 

disampaikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa agar kemampuan siswa 

dapat berkembang. 

Sistem evaluasi yang dapat digunakan adalah asesmen diagnostik. Asesmen 

tersebut diberikan pada bagian akhir setiap pembelajaran. Hasil asesmen diagnostik 
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tersebut dianalisis oleh guru untuk memeriksa tingkat kemampuan literasi 

matematika setiap siswa. Jika ditemukan kelemahan pada hasil pekerjaan siswa, 

guru menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi kelemahan literasi 

matematika siswa tersebut, yakni dengan memberikan remidial, pengayaan maupun 

perbaikan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penggunaan asesmen 

diagnostik diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan perlakuan yang 

tepat untuk mengatasi heterogenitas kemampuan literasi matematika siswa dalam 

suatu kelas sehingga kemampuan literasi matematika siswa dapat terasah secara 

maksimal dan mengalami peningkatan melalui proses metakognisi karena siswa 

melakukan refleksi proses dan hasil pemecahan masalahnya dengan bantuan guru. 

Berdasarkan uraian di atas, kombinasi penggunaan model pembelajaran Rally 

Coach dan media Schoology atau Rally Coach-Schoology dengan asesmen 

diagnostik diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran berkualitas yang dapat 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa dengan melalui proses 

metakognisi saat pembelajaran. Kualitas pembelajaran model Rally Coach- 

Schoology dengan asesmen diagnostik pada peningkatan kemampuan literasi 

matematika dan pengaruh metakognisi siswa diantaranya ditunjukkan dengan 

setelah melalui pembelajaran tersebut hasil tes kemampuan literasi matematika 

siswa memenuhi ketuntasan belajar, kemampuan literasi matematika siswa dan 

peningkatannya pada pembelajaran tersebut lebih baik daripada siswa yang melalui 

pembelajaran model PBL-saintifik dan proporsi kemampuan literasi matematika 

siswa yang mencapai KKM pada pembelajaran model  Rally Coach-Schoology 
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dengan asesmen diagnostik lebih dari yang memperoleh pembelajaran model PBL- 

 
saintifik. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

 

Kemampuan literasi matematika 

siswa masih rendah 

 

Metakognisi 

 
 
 

Pembelajaran matematika model 

Rally Coach-Schoology dengan 

asesmen diagnostik 

 

Pembelajaran matematika model 

PBL-saintifik 

 
 
 

Terjadi interaksi antara siswa dengan siswa serta siswa 

dengan guru yang tidak hanya terbatas pada saat 

pembelajaran di kelas, melainkan interaksi yang lebih 

leluasa melalui media Schoology. Siswa juga dilatih untuk 

menjadi problem solver secara berpasangan melalui model 

Rally Coach sehingga menunjang metakognisi siswa. 

Kemampuan literasi matematika pada setiap pertemuan 

dievaluasi dengan asesmen diagnostik untuk menangani 

kelemahan siswa. 

 

 
 
 
 

Interaksi hanya 

terbatas di kelas saat 

pembelajaran 

matematika 

berlangsung. 

 
 
 

Kualitas pembelajaran 

diamati 
 

 
Perencanaan dengan validasi perangkat 

pembelajaran dan observasi pelaksanaan 

pembelajaran 

Tes kemampuan literasi matematika 

dan pengisian kuesioner metakognisi 

siswa 
 

 
 

1.  Kemampuan  literasi  matematika  siswa  pada  pembelajaran  model  Rally  Coach- 
Schoology dengan asesmen diagnostik memenuhi ketuntasan belajar. 

2.  Rata-rata kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran model  Rally 
Coach-Schoology  dengan  asesmen  diagnostik  lebih  baik  daripada  siswa  pada 
pembelajaran model PBL-saintifik. 

3.  Proporsi   kemampuan   literasi   matematika   siswa   yang   mencapai   KKM   pada 
pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih baik 
daripada siswa pada pembelajaran model PBL-saintifik. 

4.  Rata-rata  peningkatan  kemampuan  literasi  matematika  siswa  pada  pembelajaran 
model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih baik dari siswa pada 
pembelajaran model PBL-saintifik. 

5.  Terdapat pengaruh metakognisi terhadap kemampuan literasi matematika siswa pada 
pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik. 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4    Hipotesis 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama, sedangkan hipotesis kelima dibuat untuk menjawab 

rumusan masalah ketiga pada halaman 10. 

1.   Kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran model Rally Coach- 

Schoology dengan asesmen diagnostik memenuhi ketuntasan belajar. 

2.   Rata-rata kemampuan literasi matematika siswa  pada pembelajaran model 

Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih baik daripada rata- 

rata kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran model PBL- 

saintifik. 

3.   Proporsi ketuntasan siswa pada pembelajaran model Rally Coach-Schoology 

dengan asesmen diagnostik lebih baik daripada proporsi ketuntasan siswa pada 

pembelajaran model PBL-saintifik. 

4. Rata-rata  peningkatan  kemampuan  literasi  matematika  siswa  pada 

pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih 

tinggi daripada rata-rata peningkatan kemampuan literasi matematika siswa 

pada pembelajaran model PBL-saintifik. 

5.   Terdapat  pengaruh  metakognisi  terhadap  kemampuan  literasi  matematika 

siswa pada pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen 

diagnostik. 



 

 
 

 

BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

 
5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan   hasil   dan   pembahasan   yang   telah   diuraikan   pada   bab 

sebelumnya, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik 

berkualitas dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Hal ini 

dilihat dari tiga aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Kualitas 

perencanaan pembelajaran ini diperoleh dari validasi ahli dengan hasil sangat 

valid dan uji coba instrumen tes kemampuan literasi matematika dengan hasil 

valid melalui revisi berdasarkan saran dari ahli. Kualitas pelaksanaan 

pembelajaran diperoleh dari hasil pengamatan observer terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran dan aktivitas siswa dengan kategori baik  dan 

sangat baik, serta respons siswa yang sangat positif terhadap pembelajaran. 

Kualitas dari  segi  penilaian  ditunjukkan melalui  keefektifan  pembelajaran 

model Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik pada pencapaian 

literasi matematika siswa. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian ketuntasan 

klasikal dan individual dengan rata-rata kemampuan literasi matematika siswa 

yang melebihi KKM dengan proporsi ketuntasan lebih dari 75%, serta rata-rata 

kemampuan literasi matematika, rata-rata peningkatan kemampuan literasi 

matematika dan proporsi ketuntasan siswa yang belajar menggunakan model 

Rally Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang belajar menggunakan model PBL-saintifik. 
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2.   Hasil asesmen diagnostik pada kelima pertemuan dengan materi Statistika dan 

Peluang menunjukkan bahwa secara umum siswa dengan metakognisi rendah 

dan sedang seringkali mengalami kesulitan pada komponen communication, 

representation dan reasoning and argument, sedangkan siswa dengan 

metakognisi tinggi terkadang mengalami kesulitan pada komponen using 

symbolic, formal and technical language and operations dalam memecahkan 

masalah. Kesulitan siswa tersebut dapat diatasi dengan tindak lanjut, 

diantaranya dengan remedial berupa tutor sebaya dan pemberian tugas khusus. 

Tindak lanjut dapat mendukung pencapaian kemampuan literasi matematika 

siswa yang ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa pada tes akhir 

kemampuan literasi matematika. 

3.   Metakognisi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan literasi 

matematika siswa sebesar 66,1% pada pembelajaran model Rally Coach- 

Schoology dengan asesmen diagnostik, sedangkan 33,9% pencapaian 

kemampuan literasi matematika siswa dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

4.  Kemampuan literasi matematika setiap siswa memiliki karakteristik yang 

bervariasi sehingga siswa yang termasuk kategori metakognisi tertentu dapat 

memiliki kesamaan pola literasi matematika. Deskripsi kemampuan literasi 

matematika siswa ditinjau dari metakognisinya pada pembelajaran Rally 

Coach-Schoology dengan asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. 

a.   Siswa dengan tingkat metakognisi rendah sama-sama hanya menguasai 

dengan belum maksimal satu dari tujuh komponen literasi matematika, 

yaitu using mathematical tools. Keenam komponen yang lain belum dapat 
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dikuasai  siswa  dengan  baik,  terutama  pada  komponen  reasoning  and 

argument dan devising strategies for solving problems. 

b.   Siswa dengan tingkat metakognisi sedang telah menguasai tiga dari tujuh 

komponen kemampuan literasi matematika, yaitu communication, 

representation dan using mathematical tools, namun masih kesulitan 

terutama dalam matematisasi dan melakukan penalaran untuk menentukan 

strategi pemecahan masalah. 

c.   Siswa dengan tingkat metakognisi tinggi telah menguasai lima komponen 

communication, mathematising, representation, reasoning and argument 

dan using mathematical tools, namun memiliki kelemahan dalam 

komponen using symbolic, formal and technical language and operations. 

Siswa masih perlu mengoptimalkan daya nalarnya untuk membuat strategi 

dalam memecahkan masalah serta lebih teliti dalam menggunakan simbol 

dan melakukan operasi matematika tertentu. 

5.2 Saran 
 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.   Guru disarankan memilih model dan media pembelajaran yang membuat siswa 

menjadi lebih aktif dan leluasa dalam belajar, seperti model  Rally Coach 

dengan media Schoology, dengan memperhatikan pengelolaan waktu dan 

pemberian latihan sesuai kebutuhan siswa melalui perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan berkualitas. 
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2.   Penggunaan  teknologi  secara  positif,  seperti  Schoology  dapat  dikenalkan 

kepada siswa agar siswa lebih tertarik dan leluasa dalam belajar karena sesuai 

dengan teknologi yang sedang digemari siswa. Tuntutan perkembangan zaman 

ini membuat guru perlu mengembangkan kompetensi dirinya untuk dapat 

menguasai, merencanakan, dan mengimplementasikan penggunaan teknologi 

dalam pembelajaran. 

3.   Metakognisi   siswa   perlu   dikembangkan   karena   hasil   penelitian   ini 

menunjukkan bahwa metakognisi siswa berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa. Metakognisi berkaitan dengan cara 

siswa mengatur cara belajar dan memecahkan masalah oleh dirinya sendiri. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan motivasi agar 

siswa memperbaiki cara belajarnya sesuai dengan aspek-aspek metakognisi 

dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan metakognisinya melalui 

pemberian masalah-masalah kontekstual untuk dipecahkan siswa secara 

mandiri. 

4.   Guru disarankan untuk melakukan asesmen yang dapat mengukur pemahaman 

materi dan kemampuan literasi matematika siswa secara detail, salah satunya 

dengan asesmen diagnostik beserta tindak lanjutnya. Dengan demikian, guru 

dapat mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa pada materi setiap 

pertemuan sekaligus memperbaikinya agar kemampuan literasi matematika 

siswa berkembang. 
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