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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu proses mengajar, belajar, dan pemikiran 

kreatif. Proses mengajar dilaksanakan oleh pengajar dan proses belajar 

dilaksanakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, langkah untuk melakukan 

pembangunan dibidang pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan 

komponen kependidikan yang ada, terutama bagi siswa yang nantinya akan 

menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan itu sendiri.  

 Pada kompetensi inti mata pelajaran matematika kurikulum 2013, siswa 

diharapkan mampu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan (Kemendikbud, 2013). Tujuan mata pelajaran matematika adalah agar 

siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menggunakan 

penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dan memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Kelima kemampuan ini 

harus dikuasai oleh siswa setelah belajar matematika sehingga siswa mampu 

untuk mengembangkan potensi diri untuk bisa mengikuti dan bersaing dalam 

kehidupan global. Kelima kemampuan tersebut sesuai dengan aspek-aspek 

kemampuan literasi matematis.  
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 Abidin, dkk (2017:100) mengemukakan bahwa kemampuan literasi 

matematis merupakan kemampuan memahami dan menggunakan matematika 

dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah, serta mampu menjelaskan 

kepada orang lain bagaimana menggunakan matematika. Kemampuan literasi 

matematis sangat terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata dan 

lebih dari sekedar mengingat kembali fakta-fakta dasar, menggunakan algoritma 

hafalan, dan melakukan perhitungan sederhana. Kemampuan literasi matematis 

melibatkan pemahaman terhadap aktivitas matematis, penggunaan pengetahuan  

dan kemampuan matematis, penalaran, serta bahasa untuk menyelesaikan masalah 

dalam berbagai keadaan dan kebutuhan.  

 Abidin dkk (2017:107) mengungkapkan bahwa konsep literasi matematis 

berkaitan erat dengan beberapa konsep yang terdapat dalam pembelajaran 

matematika, diantaranya pemodelan dan proses bermatematika. Proses ini 

berkaitan dengan 1) Merumuskan masalah kehidupan nyata kedalam bahasa 

matematika. 2) menggunakan konsep, fakta dan prosedur matematika sehingga 

masalah tersebut dapat diselesaikan sebagai masalah matematika. 3) penyelesaian 

matematis tersebut dapat diinterpretasikan untuk memberikan jawaban terhadap 

masalah kehidupan nyata. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Waluya 

(2017:135-142) yang dilakukan di SMK 1 Cikampek didapatkan hasil bahwa 

siswa yang menjadi subjek dalam penelitian tersebut (baik siswa berkemampuan 

rendah sampai siswa berkemampuan tinggi) masih belum terbiasa dengan soal-



3 
 

soal atau permasalahan yang membutuhkan pemikiran logis dan solusi aplikatif. 

Siswa masih terbiasa dengan jawaban yang prosedural dan sifatnya konkret. 

 Ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan matematis, ia akan 

berusaha untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan mengorganisasi atau 

mengaitkan dengan pengetahuan matematis yang telah dimiliki. Hal ini berkaitan 

dengan gaya kognitif siswa karena gaya kognitif berkaitan dengan cara berpikir, 

memecahkan masalah, dan memproses informasi. Menurut Nasution (2013:94) 

gaya kognitif adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid 

dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan 

memecahkan soal. Menurut Desmita (2014:146) gaya kognitif adalah karakteristik 

individu dalam penggunaan fungsi kognitif (berfikir, mengingat, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan memproses informasi, dan 

seterusnya). Gaya kognitif terbagi menjadi dua yaitu gaya kognitif field 

independence dan field dependence. Pada penelitian ini gaya kognitif yang 

digunakan adalah field independence karena karakteristik yang dimiliki oleh gaya 

kognitif field independence ini sesuai dengan kemampuan literasi matematis. 

Siswa dengan gaya kognitif  field independence akan mengerjakan tugas dengan 

tidak berurutan, dan merasa efisien bekerja sendiri atau diberi kebebasan. Cara 

berpikir ini akan mempengaruhi bagaimana siswa menerima infomasi dari suatu 

permasalahan matematika termasuk dalam proses menyelesaikan soal kontekstual 

yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan kemampuan literasi matematis 

siswa. Jadi, gaya kognitif siswa akan mempengaruhi bagaimana kemampuan 

literasi matematis siswa tersebut. 
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 Pada penelitian ini, materi yang digunakan adalah lingkaran. Materi 

lingkaran ini memerlukan kemampuan literasi matematis karena materi tersebut 

kaitannya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari dan banyak kegiatan sehari-

hari yang menggunakan konsep lingkaran ini. Selain itu, siswa juga masih banyak 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal persamaan lingkaran. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyana (2019:63) yang 

menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

persamaan lingkaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

siswa bergaya kognitif field independence menunjukkan ketercapaian indikator 

kemampuan literasi matematis siswa, siswa field independence ini dipilih 

berdasarkan hasil pengamatan dan saran dari guru pengampu. Pada indikator 

pertama merumuskan situasi secara matematis, terlihat bahwa siswa mampu 

menuliskan aspek-aspek yang diketahui yaitu gunung merapi (3,2), desa 

Sukamaju (0,-2), desa Sukamulya (6,3), desa Sukarejo (9,7) dan radius erupsi 5 

Km. selain itu siswa juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan yaitu desa 

mana yang akan terkena dampak erupsi dan harus mengungsi. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa mampu memahami dan mengidentifikasi aspek-aspek 

matematika yang ada pada soal. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 

dibawah ini. 
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Gambar 1.1 Indikator kemampuan literasi pertama dari jawaban siswa 

 

Pada indikator menggunakan konsep dan fakta, siswa masih kebingungan 

soal tersebut mau dikerjakan dengan cara seperti apa. Siswa hanya mngerjakan 

soal dengan menghubungkan  titik-titik koordinat yang diketahui sehingga 

membentuk grafik. Hal ini karena siswa belum memahami soal dengan seksama 

dan bingung dalam menyusun strategi yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

soal. Dari hasil tersebut maka siswa belum bisa menggunakan konsep, fakta, 

prosedur, dan alasan matematika seperti pada gambar dibawah ini 1.2. 

. 
Gambar 1.2 Indikator kemampuan literasi kedua dari jawaban siswa 

 

Pada indikator mengiterpretasikan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil 

matematika, siswa mampu untuk menyimpulkan bahwa desa mana yang terkena 

dampak erupsi dan harus mengungsi, namun mereka tidak menggunakan alasan 

yang tepat bagaimana kesimpulan tersebut bisa diperoleh. Setelah ditanyakan 
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kepada siswa tersebut Siswa hanya menyimpulkan jika desa yang terkena dampak 

erupsi merupakan desa yang letaknya lebih dekat dengan gunung merapi. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini 1.3. 

 
Gambar 1.3 Indikator kemampuan literasi ketiga dari jawaban siswa  

 Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang ada diatas peneliti 

ingin menganalisis kemampuan literasi matematis siswa yang memiliki gaya 

kognitif field independence sehingga dengan penelitian ini diharapkan siswa 

dengan gaya kognitif field independence dapat mengembangkan kemampuannya 

terutama kemampuan literasi matematisnya dibantu oleh guru. Oleh karena itu, 

peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan 

Literasi Matematis Siswa dalam menyelesaikan soal Lingkaran berdasarkan 

Gaya Kognitif Field Independence”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah Bagaimana kemampuan literasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan gaya kognitif field independence?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan literasi matematis siswa 

dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan gaya kognitif field 

independence. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi guru, dapat memberikan gambaran kepada guru mengenai 

kemampuan literasi matematis siswa field independence. 

2. Bagi siswa, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan literasi matematis 

yang dimiliki oleh siswa dalam menyellesaikan soal lingkaran serta 

pedoman untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis bagi siswa. 

3. Bagi pembaca, sebagai informasi tambahan mengenai kemampuan literasi 

matematis siswa dengan gaya kognitif field independence materi 

lingkaran. 

4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian yang berkenaan dengan kemampuan literasi matematis. 


