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II. KAJIAN PUSTAKA 

a. Interpretasi 

Interpretasi mempunyai tiga macam pemahaman yaitu pengubahan 

(translation) yang dalam matematika memiliki makna mengubah soal kata-

kata ke dalam simbol dan sebaliknya, pemberian arti (interpretation) 

misalnya mampu mengartikan suatu kesamaan, dan pembuatan ekstrapolasi 

(extrapolation), misalnya memperkirakan kecenderungan dari diagram 

(Ruseffendi, 2006).  

Pemberian arti interpretasi adalah kemampuan memaknai masalah yang 

diberikan, mengubah informasi dari masalah dalam bentuk cara lain seperti 

bentuk tabel, diagram, simbol, dan gambar, serta menyimpulkan hasil dari 

masalah yang diberikan (Ruseffendi, 2006). Matematika mengartikan 

interpretasi sebagai kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu yang 

sudah didapatkan atau di rekam, diubah atau dapat disusun dalam bentuk atau 

cara lain seperti grafik, tabel, diagram dan simbol. Interpretasi atau penafsiran 

juga merupakan kemampuan menghubungkan dua konsep yang berbeda, dan 

kemampuan membedakan yang pokok dan yang bukan pokok (Sudjana, 

2013). 

Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan secara harfiah 

interpretasi atau kemampuan menafsirkan adalah kemampuan memahami ide 

yang telah  diubah dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, 

diagram, gambar, simbol, dan hal yang berhubungan dengan visual. Istilah 

interpretasi dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung 

atau hasilnya. Mengadopsi dari pendapat yang telah dipaparkan Ruseffendi 

(2006) mengenai interpretasi yang sudah dibahas, maka diperoleh indikator 

kemampuan interpretasi siswa pada matematika yaitu memahami masalah 

yang diberikan, mengubah informasi dari masalah dalam bentuk cara lain 

yang telah direkam sendiri, dan menyimpulkan jawaban atau masalah yang 

sudah diberikan. 

Tabel 1 Indikator Interpretasi 

No Aspek Interpretasi Indikator : siswa 

dapat 

1 Memahami masalah yang telah 

diberikan 

1. mengerti arti simbol himpunan 

bilangan 
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No Aspek Interpretasi Indikator : siswa 

dapat 

2. menuliskan simbol himpunan 

bilangan dengan benar 

3. menuliskan notasi himpunan 

dengan anggota-anggota  

himpunan yang benar 

4. menjelaskan simbol himpunan 

bilangan dengan benar 

5. menyampaikan simbol yang 

digunakan dalam bentuk 

himpunan 

2 Mengubah informasi dari masalah 

dalam bentuk lain 

1. menuliskan notasi dalam bentuk 

cara lain 

2. menafsirkan notasi dalam bentuk 

himpunan 

3. mengkomunikasikan simbol 

himpunan  

4. menafsirkan jawaban dari 

masalah yang telah memuat 

simbol himpunan bilangan dan 

notasi himpunan dengan 

bahasanya sendiri 

3 Menyimpulkan hasil dari masalah 

yang diberikan 

1. menuliskan kesimpulan dengan 

tepat 

2. menjelaskan hasilnya dengan 

efisien 

 

 

Dari tabel diatas suatu interpretasi dapat merupakan bagian dari suatu 

penggambaran atau presentasi informasi yang diubah agar dapat 

menyesuaikan dengan simbol yang lebih spesifik. Informasi itu dapat berupa 

lisan, tulisan, gambar, grafik, atau berbagai bahasa lainnya.  

b. Literasi Matematis 

Literasi adalah melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan, huruf, 

simbol dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Literasi utamanya 

menghubungakan antara bahasa dan bagaimana bahasa itu diartikan (Saomah, 

2011). Hubungan literasi dengan komunikasi sangatlah erat dikarenakan 

literasi membutuhkan komunikasi . Literasi juga didefinisikan secara 

kompresif , pengetahuan tentang genre adalah pengetahuan tentang jenis-

jenis teks yang berlaku/digunakan dalam komunitas wacana misalnya, teks 

naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain (Kern, 2000). Terdapat tujuh unsur 

yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan interpretasi, 

kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, 

dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari 
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literasi. Literasi memiliki empat tingkatan yaitu kemampuan membaca, 

menulis, mendengarkan, dan berbicara dengan simbol-simbol yang 

digunakan, kemampuan menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, kemampuan mengakses pengetahuan dari kemampuan 

membacanya, dan kemampuan mengungkapkan pengetahuan ke dalam 

bahasa (Masjaya & Wardono, 2018). 

Literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk 

memformulasikan, mengunakan, menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks. Hal ini meliputi penalaran matematika dan pengunaan konsep, 

prosedur, fakta dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, 

dan memprediksi fenomena . (Fathani, 2016).  Pengertian lain literasi 

matematika, sebagaimana yang dinyatakan oleh PISA 2012 adalah 

kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks. Kemampuan ini terdapat penalaran yang 

matematis, dan menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta, 

dan fungsi matematika menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi 

suatu fenomena (Masjaya & Wardono, 2018)  

Literasi matematika sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat 

mengerti fakta, konsep, prinsip, operasi, dan pemecahan masalah matematika. 

Selain itu, literasi matematika sebagai kemampuan menyusun serangkaian 

pertanyaan (problem posting), merumuskan, memecahkan dan menafsirkan 

permasalahan yang didasarkan pada konteks yang ada. Pemaparan literasi 

matematika menegaskan bahwa literasi matematika itu tidak hanya 

mementingkan pada penguasaan materi saja, namun juga memperhatikan 

penguasaan pada penggunaan penalaran, konsep, fakta dan alat matematika 

juga menuntut seseorang untuk mampu mengomunikasikan serta 

menjelaskan feomena atau masalah yang dihadapi melalui konsep 

matematika (Fathani, 2016). 

Tabel 2 Indikator Literasi 

No Aspek Literasi Indikator : siswa dapat 

1 Berfikir matematik 1. Menganalisis perbedaan antara himpunan dan yang 

bukan himpunan pada materi himpunan  

2. Menyimpulkan arti simbol pada materi himpunan 

2 Komunikasi 1. Membaca simbol pada materi himpunan 
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2. Menghubungkan simbol himpunan bilangan dengan 

himpunan 

3. Menjelaskan arti simbol himpunan 

3 Memecahkan 

Masalah 

1. Memahami simbol untuk menuliskan suatu himpunan 

2. Melakukan pengelompokan anggota simbol himpunan 

bilangan 

4 Menerjemahkan  1. Memberi simbol himpunan dan notasi agar menjadi 

himpunan 

5 Menggunakan Simbol 1. Menggunakan simbol himpunan bilangan  

2. Menuliskan simbol himpunan bilangan, anggota 

bilangan, operasi, dan  notasi agar menjadi suatu 

himpunan 

 

Literasi melibatkan interpretasi, dalam   menulis ataupun membaca 

penulis maupun pembaca berpartisipasi dalam tindak interpretasi. Pembaca 

atau pendengar bisa menginterpretasikan peristiwa, pengalaman, gagasan, 

perasaan, pemahaman dalam konsepsinya sendiri (Saomah, 2011). Literasi 

juga melibatkan kolaborasi, kerjasama antara dua pihak yakni penulis atau 

pembicara dan pembaca dan pendengar. Kerjasama tersebut yang dimaksud 

untuk mencapai tujuan mencapai suatu pemahaman bersama. Literasi 

melibatkan pemecahan masalah, penulis maupun pembaca harus bertindak 

dalam menyimak, membaca, dan menulis untuk membangun  upaya 

membayangkan, memikirkan, dan mempertimbangkan. 

c. Pembalajaran Himpunan 

Himpunan dalam kehidupan sehari-hari dipadankan dengan kumpulan, 

kelompok, grup, atau gerombolan. Konsep dalam matematika  himpunan  

adalah istilah yang sering digunakan sebagai istilah untuk kelompok, namun 

tidak semua kelompok dapat diistilahkan sebagai himpunan. Sebagian 

kelompok yang tidak diistilahkan himpunan adalah kelompok yang 

mempunyai tingkan kerelativan. Konsep pembelajaran himpunan ini 

membutuhkan penalaran dalam mengelompokan himpunan. Suatu himpunan 

dapat dituliskan dalam kurung kurawal {  } untuk menunjukan suatu 

himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang 

dimiliki anggotanya. Namun syarat untuk dapat mengerjakan himpunan 

sengan notasi pembentuk himpunan harus mengetahui tentang himpunan 

bilangan. 

Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat 

keanggotaan himpunan. Notasi ini menjadi pembentuk umum 
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{𝑥|𝑃(𝑥)} dimana 𝑥 mewakili anggota dari himpunan, dan 𝑃(𝑥) menyatakan 

syarat yang harus dipenuhi oleh 𝑥 agar menjadi anggota himpunan tersebut. 

Simbol 𝑥 bisa diganti oleh variabel lain, seperti 𝑦, 𝑧 dan lain-lain. Misalnya 

𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5} bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan     𝐴 =

 {𝑥|𝑥 < 6 𝑑𝑎𝑛 𝑥 ∈ 𝑎𝑠𝑙𝑖}. 

Tabel 3 Simbol dan digunakan pada  Himpunan 

Simbol 

yang 

Digunakan 

pada 

Himpunan 

Nama Simbol Arti Simbol 

{  } Kurung 

kurawal 

Notasi yang menyatakan suatu himpunan 

< Kurang dari 𝑥 < 𝑦 berarti 𝑥 kurang dari 𝑦  

≤ Kurang dari 

atau sama 

dengan 

𝑥 ≤ 𝑦 berarti 𝑥 kurang dari  atau sama dengan 𝑦 

> Lebih dari 𝑥 > 𝑦 berarti 𝑥 lebih dari 𝑦 

≥ Lebih dari 

atau sama 

dengan 

𝑥 ≥ 𝑦 berarti 𝑦 leih dari  atau sama dengan 𝑦 

∈ Elemen dari Elemen menyatakan suatu anggota dari himpunan 

∪ Union atau 

gabungan 

𝐴 ∪ 𝐵 berarti suatu himpunan yang memuat semua 

elemen 𝐴 dan juga semua elemen 𝐵 , tetapi tidak memuat 

yang lain. 

∩ Irisan 𝐴 ∩ 𝐵 berarti suatu himpunan yang memuat semua 

elemen 𝐴 dan juga semua elemen yang  sama-sama 

dimiliki oleh 𝐴 dan 𝐵 

= Kesamaan 𝑥 = 𝑦 berarti 𝑥 dan 𝑦 mewakili hal atau nilai yang sama 

 

Dari tabel diatas siswa dapat melihat simbol-simbol yang digunakan dalam 

himpunan. Untuk menggunakan simbol diatas siswa harus lebih mengetahui 

himpunan bilangan 
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Tabel 4 Simbol Himpunan Bilangan 

Nama Simbol 

Himpunan 

Bilangan  

Cara penulisan 

Simbol 

Himpunan 

Bilangan 

Arti Simbol 

Bilangan asli ℕ Bilangan bulat positif yang bukan nol. Atau juga 

disebut bilangan positif yang dimulai dari satu 

keatas 

  Bilangan bulat ℤ bilangan bulat merupakan semua bilangan baik itu 

negatif atau positif termasuk juga nol dan nilai 

bilangan semakin kekeri maka bilangan itu semakin 

kecil dan sebaliknya jika semakin kekanan maka 

bilangan itu semakin besar. Tapi pecahan tidak 

termasuk dalam bilangan bulat. 

Bilangan rasional ℚ Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 𝑎/𝑏 di 

mana 𝑎, 𝑏 bilangan bulat dan b tidak sama dengan 

0 

Bilangan real ℝ bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan 

rasional dan bilangan irrasional itu sendiri. 

 

 

 


