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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sekolah merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu 

dalam dunia pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, 

guna menciptakan sumber daya yang berkualitas bagi perkembangan dan kemajuan 

bangsa negara yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Dariyo (2013:3) 

yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting untuk 

mengembangkan kepribadian siswa, agar mempunyai intregritas kepribadian yang 

matang sehingga siswa dapat menyalurkan kompetensi yang dimiliki bagi 

kemajuan masyarakat bangsa dan negara. Kompetensi yang berkualitas didapatkan 

dengan kemauan dalam bekerjasama yang tinggi, pemikiran yang kritis, logis dan 

kreatif yang dapat dikembangkan dengan belajar matematika. Karena ilmu 

matematika merupakan ilmu yang mempunyai struktur dan konsep dengan 

keterkaitan yang jelas.  

Pelajaran matematika dikenalkan mulai dari jenjang TK dan diajarkan di 

SD, SMP, SMA bahkan hingga perguruan tinggi. Tidak hanya pada dunia 

pendidikan, sering kali tanpa disadari matematika digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari seperti penerapan dalam dunia kerja, penerapan oleh kegiatan ibu rumah 

tangga sampai penerapan dalam jual beli atau perdagangan. Oleh karena itu, peran 

matematika menjadi penting sebagai alat bantu baik dalam pengembangan 

matematika ataupun dalam penerapan dibidang ilmu lain. Jenjang Sekolah Dasar 

adalah  awal  dari  penanaman  konsep  matematika  yang  harus  ditanamkan secara
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baik dan benar agar lebih mudah memahami konsep-konsep pada jenjang 

pendidikan selanjutnya (jenjang yang lebih tinggi). Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 yang menyebutkan bahwa pelajaran 

matematika merupakan salah satu pelajaran yang wajib ada pada kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah.  

Pelajaran matematika sering dianggap pelajaran yang sulit, untuk 

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar matematika perlu digunakan strategi 

dan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tertarik dan senang 

belajar matematika. Hal ini dimulai dengan membiasakan siswa dalam melakukan 

kegiatan literasi matematika, yang merupakan salah satu dari program Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) yang disarankan oleh pemerintah untuk diterapkan di 

sekolah. SD Muhammadiyah 9 Malang telah menerapkan kegiatan literasi, sebagai 

upaya peningkatan daya pikir dan kreativitas. Sebagaimana dikemukakan bahwa 

tujuan umum dari gerakan literasi sekolah yaitu bertambahnya budi pekerti siswa 

dengan melalui pembudayaan berbagai macam literasi dari program GLS, untuk 

dijadikan pembelajaran sepanjang hayat (Dirjen Dikdasmen, 2016:2). 

Gerakan literasi matematika pada implementasi disetiap sekolah berbeda-

beda, prosesnya diawali dengan mengidentifikasi dan memahami masalah. 

Sederhananya, literasi matematika menurut Abidin, dkk (2017:100) dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan dalam pemahaman penggunaan matematika 

disemua konteks untuk memecahkan suatu masalah dan bisa menjelaskan cara 

menggunakan matematika. Konteks yang disebut salah satunya adalah penggunaan 

sehari-hari dalam bentuk wacana baik secara lisan atau tulisan. Artinya seseorang 

yang mampu membiasakan diri dengan kegiatan literasi matematika juga akan 
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mampu meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara, kemampuan membaca 

dan mendengar serta mempunyai pengetahuan yang dapat diimplementasikan 

dalam memahami, memecahkan suatu masalah juga dapat mengkomunikasikannya.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 tentang sistem pendidikan 

nasional mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan menjelaskan bahwa 

pendidikan dilaksanakan dengan memberdayakan kegiatan membaca, menulis dan 

berhitung bagi segenap warga masyarakat. Hal tersebut diimplementasikan dengan 

gerakan literasi sekolah, yang aktivitasnya banyak dilakukan di lingkungan sekolah 

dengan melibatkan siswa juga tenaga pendidikan. Adanya pembiasaan matematika, 

secara tidak langsung siswa belajar dari membaca, menulis dan juga berhitung.  

Hasil observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018 

dengan narasumber 1 yaitu sebagai koordinator kurikulum dari kegiatan 

pembiasaan matematika menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi terbentuknya 

program ini pada tahun 2014 yaitu melihat adanya pola pikir siswa yang 

menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan membuat 

sebagian siswa kesulitan pada mata pelajaran matematika terlebih banyaknya siswa 

kelas 6 yang masih kesulitan dalam mengoperasikan angka khususnya pada 

perkalian dan pembagian. Kegiatan pembiasaan matematika ini dilakukan sebagai 

upaya membiasakan literasi matematika agar siswa terbiasa dengan materi 

matematika yang dibiasakan mulai dari kelas rendah. Observasi awal yang ke dua 

dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 dengan narasumber 2 yaitu sebagai 

guru kelas 3 yang mengemukakan bahwa dari segi pelaksanaan, tiap minggu 

berbeda-beda disesuaikan dengan jadwal dan materi. Jika siswa kesulitan dengan 
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materi yang sedang dipelajari maka pembiasaan matematika dilakukan sesering 

mungkin begitu sebaliknya.  

Penelitian dilaksanakan di SD Muhammdaiyah 9 Malang dengan 

pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan program kegiatan 

pembiasaan matematika yang merupakan bagian dari literasi matematika.  Kegiatan 

pembiasaan matematika yaitu kegiatan yang membiasakan semua siswa untuk 

mengoperasikan angka sederhana baik dengan penjumlahan, pengurangan, 

perkalian atau pembagian yang disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. 

Pembiasaan dimulai dari kelas rendah, penelitian dilaksanakan pada kelas 3 

Salamah dikarenakan karakteristik tingkat berfikir siswa kelas 3 sudah matang, 

adapun faktor guru kelas 3 Salamah telah memahami mengenai kegiatan 

pembiasaan matematika dalam literasi matematika, sehingga harapannya penelitian 

dapat dijalankan secara maksimal dengan didukung ilmu dan informasi yang 

memadai. 

Penelitian relevan yang dijadikan referensi dari perancangan penelitian ini 

adalah penelitian dengan judul “Program Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah 

1 Kota Malang”, yang dilakukan oleh Yuni Puji Astuti pada tahun 2018. Hasil dari 

penelitian tersebut, dalam segi rancangan program dirancang dengan menyesuaikan 

materi literasi numerasi baik menyesuaikan dengan mata pelajaran matematika 

ataupun materi tematik yang dilakukan sebelum jam pembelajaran dimulai dari 

membaca, menyelesaikan soal hingga mempresentasikan hasil. Segi pelaksanaan 

program ini dilakukan rutin pada kelas atas yaitu kelas IV, V dan Vl. Literasi 

numerasi merupakan bagian dari literasi matematika, yang membedakan yaitu 

literasi matematika di SD Muhammadiyah  9 Malang lebih berorientasi dengan 
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kegiatan pembiasaan matematika yaitu adanya kegiatan yang melibatkan latihan 

mengoperasikan angka dan pelaksanaannya pada seluruh kelas, mulai kelas I 

hingga kelas VI.    

Melihat pentingnya literasi bagi siswa khususnya literasi matematika, 

peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat dari adanya kegiatan 

pembiasaan matematika. Uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Literasi Matematika Melalui Kegiatan 

Pembiasaan Matematika Pada Siswa Kelas 3 SD Muhammadiyah 9 Malang”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana implementasi literasi matematika melalui kegiatan 

pembiasaan matematika pada siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 9 Malang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi 

literasi matematika melalui kegiatan pembiasaan matematika siswa kelas 3 SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berupa manfaat teoritik dan 

manfaat praktis. Secara teoritik, manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait deskripsi dari implementasi 

literasi matematika melalui kegiatan pembiasaan matematika khususnya di 

kelas 3 SD Muhammadiyah 9 Malang 

2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, dasar 

dalam mengembangkan penelitian yang berkenaan dengan literasi matematika. 
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Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kualitas sekolah sebagai keunggulan dan kelebihan untuk 

menarik minat siswa baru. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan guru 

dalam peningkatan metode maupun strategi pelaksanaan literasi matematika. 

3. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berhitung sehingga 

memudahkan siswa pada pelaksanaan pembelajaran matematika. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai acuan referensi rancangan dan pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

E. Batasan Penelitian 

Melihat luas cakupan pembahasan dari penelitian yang berjudul “Analisis 

Literasi Matematika Melalui Kegiatan Pembiasaan Matematika Pada Kelas 3 SD 

Muhammadiyah 9 Malang”, maka perlu adanya batasan penelitian sehingga akan 

lebih memfokuskan masalah yang akan dikaji. Penelitian dilakukan pada kelas 3 

Salamah di SD Muhammadiyah 9 Malang. Masalah yang dikaji mengenai 

implementasi kegiatan pembiasaan matematika dalam literasi metematika berupa 

kegiatan dalam implementasi, hambatan dan solusinya. 

F. Definisi Operasional 

Penegasan arti atau istilah dalam definisi operasional menjadi salah satu 

bagian yang penting dalam sebuah penelitian, guna untuk menghindari 

ketidaksesuaian dalam menafsirkan penelitian. Berkenaan dengan judul penelitian, 

definisi operasional dapat dikemukakan sebagai berikut. 
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1. Analisis merupakan adanya penyelidikan terhadap suatu peristiwa, dengan 

tujuan dapat mengetahui keadaan peristiwa yang sebenarnya dalam bentuk 

deskripsi atau uraian.  

2. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program pemerintah untuk 

diterapkan di sekolah, guna meningkatkan kemampuan siswa melalui kegiatan 

pembiasaan yang dilakukan secara rutin (terjadwal). 

3. Literasi matematika adalah kemampuan dalam memahami dan menggunakan 

matematika baik dilakukan dengan membaca, menulis, ataupun berhitung yang 

mempunyai tujuan dapat memecahkan suatu masalah, serta bisa menjelaskan 

bagaimana cara penggunaan matematika kepada orang lain. 

4. Kegiatan pembiasaan matematika adalah kegiatan membiasakan siswa dalam 

melakukan operasi matematika baik dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, 

perkalian ataupun pembagian yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

 


