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I. PENDAHULUAN 

Matematika menjadi bagian dalam kehidupan manusia dan menjadi 

subjek pada kejuaraan tingkat internasional. Studi internasional matematika 

dan sains siswa SMP atau yang lebih dikenal dengan istilah PISA 

(Programme for International Student Asssessment). Diikuti oleh Indonesia 

sejak tahun 2001, PISA memfokuskan kemampuan literasi siswa dalam  

berbagai aspek diantaranya aspek bahasa, aspek pengetahuan, aspek 

pengetahuan alam, dan aspek matematis (Safitri, 2016). Pentingnya 

kemampuan literasi dalam pembelajaran matematika mencangkup beberapa 

hal. Tujuanya untuk memudahkan siswa dalam mengenal peran matematika 

dalam kehidupan dan membuat penilaian secara rasional dan logis, yaitu 

kemampuan membaca, menulis, dan berbicara (Widodo, 2015). 

Kemampuan literasi matematis penting karena membantu siswa dalam 

memilih keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan siswa yang telah mampu 

untuk merumuskan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks 

maka siswa akan mendapatkan kemudahan dalam pengambilan keputusan, 

serta telah terlatih agar dapat berfikir dengan pola pikir tingkat tinggi (Safitri, 

2016). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 

Tahun 2013 yang juga memuat standar isi mata pembelajaran matematika 

telah mengakomodir dan selaras dengan pengembangan literasi matematis. 

Siswa dituntut untuk memiliki kemampuan memahami, bernalar, 

memecahkan masalah, dan mengomunikasikan matematika yang mencakup 

fakta, prinsip, simbol dan operasi (Fathani, 2016). 

Literasi mencakup simbol, sedangkan simbol sangat berkaitan dengan 

matematika, karena konsep matematika juga banyak menggunakan simbol. 

Indikator pencapaian literasi matematis juga memuat penggunaan simbol. 

Pencapaian siswa dalam menggunakan simbol yaitu menginterpretasikan 

simbol, memahami hubungan dengan bahasa yang dipakai, menerjemahkan, 

memahami dan menggunakan variabel serta melakukan perhitungan (Safitri, 

2016). Pemaparan tersebut menginterpretasikan simbol menjadi poin utama 

dalam indikator pencapaian literasi matematis. Simbol harus 
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diinterpretasikan agar siswa mengetahui kegunaan dari simbol matematika, 

dan juga menafsirkan konsep-konsep matematika khususnya untuk literasi 

simbolnya. Kegiatan interpretasi yang sering dikenal dengan penafsiran  akan 

memudahkan siswa dalam menggambarkan informasi yang dapat diubah 

sendiri oleh siswa dalam memahami konsep matematika yang melibatkan 

simbol agar siswa dapat menyelesaikan masalah matematis dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan saat observasi di sekolah MTS 

Muhammadiyah 2 Batu. Hasil observasi pada Agustus 2018 diperoleh bahwa 

siswa yang berada di kelas VII. Beberapa masalah ditemukan pada saat siswa 

mengerjakan soal uji kompetensi, kesalahan dikarenakan siswa belum 

memahami konsep yang diajarkan oleh guru pada pelajaran matematika 

materi himpunan. Beberapa siswa belum mengetahui begitu jelas tentang 

himpunan bilangan dan literasi simbol penulisan dalam matematika. Siswa 

masih belum begitu mengerti yang disebut himpunan ℕ (bilangan asli), 

himpunan bilangan  ℝ (Real), siswa juga belum bisa membaca arti himpunan 

semesta, dan juga penulisannya dalam operasi himpunan. Siswa hanya 

mengetahui himpunan bilangan ganjil dan genap. Banyak siswa yang masih 

bertanya saat mendapatkan soal yang didalamnya memuat himpunan 

bilangan ℕ (bilangan asli), siswa menanyakan apa saja anggotanya, hal ini 

membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang sudah diberi oleh 

guru. Hanya beberapa saja dari siswa kelas VIII tersebut mengerti arti, tapi 

siswa masih bingung menentukan himpunannya. Hal ini membuat siswa 

kesulitan dalam menyelesaikan soal uji kompetensi pelajaran himpunan. 

Permasalahan yang sudah dipaparkan tersebut membuat siswa dituntut 

untuk memiliki kemampuan literasi matematis dimana kemampuan 

memahami, bernalar, memecahkan masalah, dan mengomunikasikan 

matematika yang mencakup fakta, prinsip, simbol dan operasi. Tujuan 

penelitian yaitu untuk menganalisis kemampuan interpretasi siswa terhadap 

literasi simbol matematika pada pembelajaran himpunan. Manfaat penelitian 

yaitu untuk menambah informasi dalam penulisan himpunan yang benar dan 

tepat, serta pemahaman tentang literasi simbol matematika untuk siswa. 
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Penelitian ini juga bermanfaat untuk guru, agar mengetahui kemampuan 

siswa dalam menginterpretasikan literasi simbol matematika dalam mata 

pelajaran himpunan. 


