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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Literasi  

a. Pengertian Literasi 

     Pemerintah dalam membangun suatu bangsa dalam ranah pendidikan 

dengan  meningkatkan keterampilan pada abad ke-21 yang harus dimiliki 

suatu bangsa. Keterampilan tersebut yaitu literasi dasar, kompetensi, dan 

karakter. Kompetensi yang dimiliki dengan berpikir kritis atau 

memecahkan masalah, memiliki kreativitas, dan mampu berkomunikasi 

atau berkolaborasi dengan baik. Karakter yang dipenuhi meliputi iman dan 

takwa, jiwa kepemimpinan, berani, bertanggung jawab, berakyat, dan 

mampu beradaptasi dengan lingkungan. Literasi dasar memiliki 6 literasi 

yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya 

kewarganegaraan. 

      Literasi merupakan kemampuan dalam proses pengetahuan dan 

memahami  secara menyeluruh melalui berbagai aktivitas, antara lain 

membaca, menulis, menyimak, berbicara. Literasi disebut juga dengan 

istilah multiliterasi. Istilah multiliterasi merupakan keterampilan dengan 

berbagai cara untuk memahami konsep-konsep dan informasi dalam 

berbagai bentuk teks atau media untuk meningkatkan hasil belajar (Abidin, 

2017:3). Literasi menurut UNESCO merupakan rangkaian atau 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang didapatkan melalui 
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pelaksanaan pembelajaran dan penerapan di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Menurut (Ibrahim, 2017:6) literasi juga sebagai proses 

pembelajaran dengan kegiatan membaca dan menulis untuk menyelidiki, 

menanyakan, mengkritisi ilmu yang dipelajari. Pembelajaran literasi 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta 

didik dalam literasi teknologi, visual, literasi media, dan literasi lintas 

kurikulum (IPS, Matematika, Sains, Seni, Budaya). 

      Berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa literasi 

merupakan gerakan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki 

peserta didik. Literasi diajarkan sejak dini kepada peserta didik untuk 

dijadikan bekal dalam mencapai suatu bangsa yang berkualitas. 

Pemerintah dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa dengan 

menggerakkan literasi dengan adanya sekolah yang berliterasi. 

b. Sekolah Literasi 

      Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki tingkat 

literasi yang tinggi di sekolah. Sekolah yang mampu membudayakan 

peserta didiknya dengan memperoleh berbagai macam keterampilan yang 

dapat berguna bagi kehidupannya. Sekolah literasi merupakan sekolah 

yang dapat menumbuhkan dan menciptakan kemampuan berliterasi atau 

potensi peserta didik diberbagai kegiatan disekolah. Sekolah literasi 

memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut (Abidin, 2017:285): (1) Bervisi 

Literasi, (2) Memiliki Sumber Daya Manusia yang Peduli Literasi, (3) 

Memiliki Sarana Literasi, (4) Memiliki Program Literasi, (5) Menerapkan 

Pembelajaran Literasi. Pemerintah dalam dunia pendidikan harus mampu 
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menciptakan sekolah dengan lingkungan belajar yang sehat dan bersih, 

baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat dalam mengembangkan 

tempat belajar, peningkatan kualitas guru atau tenaga pendidikan 

(Atmazaki, 2017:3). 

      Sekolah literasi berupaya untuk mewujudkan sekolah yang berliterat 

dengan upaya yang dilakukan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan 

dan membangun sekolah literasi. Sekolah literasi dapat diterapkan dengan 

dibangunkannya sekolah atas dasar visi dan misi untuk mengembangkan 

sekolah yang berliterasi. Program literasi dikembangkan dengan adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan literasi disekolah sehingga 

peserta didik termotivasi untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana 

yang ada seperti adanya perpustakaan, pojok baca disetiap kelas, dan 

mading. Seorang guru juga harus menggunakan model dan metode 

pembelajaran tematik yang berliterasi.  

      Pembahasan diatas bahwa sekolah literasi merupakan sekolah yang 

mampu membangun anak bangsa yang berliterat. Mewujudkan sekolah 

literasi dengan dibangun dari visi dan misi yang bertujuan membangun 

peserta didik yang literat dan bertekat untuk menumbuhkan motivasi 

kepada peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Dukungan oleh seluruh 

warga sekolah agar terlaksananya dan membangun sekolah yang 

berliterasi. Program literasi juga ditingkatkan dengan adanya gerakan 

literasi nasional secara menyeluruh diseluruh bangsa. 
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c. Gerakan Literasi Nasional 

GLN sebagai bagian dari implementasi dari peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan 

Budi Pekerti untuk membangun budaya literasi pada seluruh lembaga 

pendidikan sekolah. GLN merupakan sebuah tujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 (Koesoema, 2017:1). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016, 

menggerakkan Gerakan Literasi Nasional sebagai upaya untuk 

mengembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini 

sebagai upaya untuk memperluas keterlibatan publik dalam 

mengembangkan dan menumbuhkan potensi literasi di Indonesia 

(Atmazaki, 2017:5).  

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa GLN merupakan program 

yang dibuat kemendikbud untuk menyelenggarakan dan membudayakan 

literasi di seluruh bangsa Indonesia. GLN bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dalam ranah pendidikan. Gerakan Literasi Nasional 

dilaksanakan secara menyeluruh melalui tiga ranah, yaitu  keluarga 

(Gerakan literasi Keluarga), masyarakat (Gerakan Literasi Masyarakat), 

dan sekolah (Gerakan Literasi Sekolah). 

d. Gerakan Literasi Sekolah 

     Pemerintah dalam menumbuhkan budaya literasi di sekolah dengan 

menggerakkan GLS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2016:7-

8) menjelaskan bahwa GLS merupakan sutu kegiatan yang bersifat 
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partisipatif, dengan melibatkan warga sekolah (kepala sekolah, guru, 

peserta didik, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, 

dan orang tua peserta didik). 

      Gerakan Literasi Sekolah sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi 

pembelajar yang literat dan meningkatkan penumbuhan budi pekerti bagi 

warga sekolah melalui berbagai aktivitas yang meliputi kegiatan membaca 

buku non pelajaran selama 15 menit (Prihartini, 2017:10). Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan (dalam 

Mursyid, 2016:43), mengatakan gerakan literasi sekolah bertujuan untuk 

memupuk kebiasaan dan motivasi membaca untuk menumbuhkan budi 

pekertinya melalui buku bacaan.  

      Ada tiga tahapan dalam membentuk gerakan literasi sekolah yaitu 

tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap pembelajaran. 

Peraturan dalam kurikulum tersebut salah satu kegiatannya adalah 

kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar 

dimulai. Kemudian setelah selesai membaca, siswa diwajibkan menulis 

ringkasan dari buku yang sudah dibaca. Diterapkannya kegiatan membaca 

agar siswa mampu memahami konsep-konsep pembelajaran melalui 

pembelajaran tematik. 

      Pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan literasi sekolah 

adalah gerakan yang diciptakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

budaya membaca dan menulis di sekolah melalui kurikulum pembelajaran. 

GLS tidak berjalan jika tidak dudukung oleh masyarakat sekolah seperti 

guru, peserta didik, orang tua, masyarakat sekolah. GLS memiliki berbagai 
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macam literasi dasar untuk diajarkan kepada peerta didik salah satunya 

yaitu literasi numerasi. 

2. Literasi Numerasi 

a. Pengertian Literasi Numerasi 

     Program besar yang dibuat pemerintah salah satunya literasi dasar. 

Literasi dasar salah satunya yaitu literasi numerik atau numerasi.  Literasi 

Numerik atau Numerasi adalah kemampuan seseorang untuk terlibat 

dalam penggunaan penalaran. Penalaran berarti memahami dan 

menganalisis suatu pernyataan, melalui aktivitas memanipulasi bahasa 

matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, serta 

mengungkapkannya baik secara lisan maupun tulisan (Abidin, dkk 

2017:107). Komponen-komponen dalam pelaksanaan literasi numerasi 

tidak lepas dari materi yang ada dalam pembelajaran matematika. 

Matematika merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan eksak 

yang telah terorganisir secara sistematik meliputi aturan-aturan,ide-ide, 

penalaran bentuk serta struktur-struktur yang abstrak (Yuliana, 2018:23). 

      Menurut Morris Kline bahwa kemajuan suatu Negara dapat 

dikembangkan melalui pemahaman di bidang matematika. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika berpengaruh dengan kemajuan suatu Negara. 

Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk meningkatkan minat atau 

pertisipasi peserta didik dengan penuh perhatian dan rasa senang untuk 

belajar matematika, sehingga penerapan literasi numerasi pada anak 

sekolah dasar sangat berpengaruh penting bagi perkembangan suatu 

bangsa Indonesia. 
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      Kompetensi matematika tidaklah sama dengan numerasi. Pengetahuan 

matematika saja tidak dapat membuat seseorang memiliki kemampuan 

numerasi karena numerasi mencakup keterampilan dengan 

mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai 

contoh, peserta didik belajar membagi bilangan bulat dengan bilangan 

bulat lainnya. Peserta didik diajarkan untuk menuliskan hasil bagi dengan 

sisa dan mereka juga belajar menyatakan hasil bagi dalam bentuk desimal. 

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hasil bagi yang presisi (dengan 

decimal) sering kali tidak diperlukan sehingga sering kali dilakukan 

pembulatan. Secara matematis, kaidah pembulatan ke bawah dilakukan 

jika nilai desimalnya lebih kecil daripada 5, pembulatan ke atas jika nilai 

desimalnya lebih besar daripada 5. Namun, dalam konteks real, kaidah itu 

tidaklah selalu dapat diterapkan.  

      Contohnya, jika 40 orang yang akan bertamasya dengan menaiki 

minibus yang memuat 12 orang, secara hasil pembagian jumlah minibus 

yang dibutuhkan untuk memuat semua orang itu adalah 3,333333. Jumlah 

tersebut dibulatkan ke bawah menjadi 3 minibus. Akan tetapi, jika sebuah 

tempat duduk hanya boleh diduduki oleh satu orang saja, artinya ada 4 

orang tidak mendapatkan tempat duduk. Oleh karena itu, jumlah minibus 

yang seharusnya dipesan adalah 4 buah minibus (Han Weilin, 2017:4).  

Numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam 

kurikulum, tetapi pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu 

menumbuhkan kemampuan numerasi.  
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      Pembahasanan diatas dapat disimpulkan bahwa literasi numerasi 

merupakan keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam memahami 

dan menggunakan konsep matematika dalam proses memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 

pengetahuan dan kemampuan numerasi melalui berbagai indikator dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Indikator Literasi Numerasi 

      Literasi numerasi dapat diterapkan melalui tiga ranah, yaitu Literasi 

Numerasi di Sekolah, Literasi Numerasi di keluarga, dan Literasi 

Numerasi di Masyarakat. Literasi numerasi dilaksanakan untuk 

membudayakan dan menumbuhkan literasi numerasi diberbagai ranah. 

Salah satunya di sekolah, indikator literasi numerasi di sekolah memiliki 

tiga basis untuk diterapkan di sekolah, yaitu sebagai berikut (Han Weilin, 

2017:6). 

(1) Basis Kelas 

(a) Jumlah pelatihan guru matematika dan guru nonmatematika 

(b) Jumlah pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan 

pembelajaran matematika berbasis proyek 

(c) Jumlah pembelajaran nonmatematika melibatkan unsur literasi 

numerasi 

(d) Nilai matematika pada peserta didik 

(2) Basis Budaya Sekolah 

(a) Jumlah dan variasi buku pada literasi numerasi 

(b) Frekuensi peminjaman buku literasi numerasi 
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(c) Jumlah  penyajian informasi dalam bentuk presensi numerasi 

(d) Akses situs daring yang berhubungan pada literasi numerasi 

(e) Jumah pada kegiatan bulan literasi numerasi 

(f) Alokasi dana untuk kegiatan literasi numerasi 

(g) Adanya tim literasi disekolah 

(h) Adanya kebijakan pada sekolah mengenai literasi numerasi 

(3) Basis Masyarakat 

(a) Jumlah ruang publik dilingkungan sekolah untuk literasi 

numerasi 

(b) Jumlah dalam keterlibatan orang tua didalam tim literasi 

sekolah 

(c) Jumlah sharing session pada  publik, mengenai literasi 

numerasi 

      Mewujudkan sekolah yang berliterasi numerasi dapat diterapkan 

melalui berbagai ranah indikator, dengan dilaksanankannya upaya untuk 

mewujudkan indikator-indikator tersebut dengan baik. Tercapainya 

indikator literasi numerasi memiliki berbagai manfaat bagi peserta didik 

untuk meningkatkan generasi yang unggul dalam suatu bangsa. 

c. Manfaat Literasi Numerasi 

       Pemerintah dalam menggerakan literasi di sekolah dengan 

mewujudkan generasi emas pada abad ke-21. Literasi numerasi dapat 

meningkatkan peserta didik agar mampu mengatasi masalah dengan cara 

mengolah angka dengan benar. Literasi numerasi diajarkan kepada peserta 

didik bukan hanya dalam mata pelajaran matematika saja, tetapi diberikan 
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melalui berbagai mata pelajaran lainnya untuk menggunakan matematika 

diberbagai situasi (Han Weilin,  2017:10). Literasi bersifat praktis 

(digunakan dalam kehidupan sehari-hari), professional (dalam pekerjaan), 

dengan kewarganegaraan (memahami isu-isu dalam berbagai daerah), 

bersifat rekreasi (memahami skor penilaian dalam pertandingan olahraga) 

(Ibrahim, 2017:13). Memperluas atau memperdalam pemahaman numerasi 

melalui kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan sekolah, untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik mempraktikkan 

keterampilan literasi numerasi.  

      Keterampilan literasi numerasi bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup manusia. 

Pembelajaran numerasi penting untuk diajarkan kepada peserta didik sejak 

dini untuk menentukan kemajuan dan perkembangan sebuah bangsa. 

Literasi numerasi berguna untuk mewujudkan peserta didik dalam 

mengatasi masalah dalam sehari-hari dan ruang lingkup literasi numerasi 

sangat luas untuk diterapkannya.   

d. Ruang Lingkup Literasi Numerasi 

      Literasi numerasi tidak hanya di dalam mata pelajaran matematika 

saja, bahwa literasi numerasi memiliki ruang lingkup yang luas. Pada mata 

pelajaran lainnya numerasi juga bisa diterapkan melalui numerasi lintas 

kurikulum.  Komponen-komponen literasi numerasi diambil dari cakupan 

matematika di dalam kurikulum 2013, seperti terlihat dalam tabel berikut 

ini.  
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Tabel 1.1 Komponen Literasi Numerasi dalam Cakupan Matematika 

Kurikulum 2013 

No. Materi Matematika Kurikulum 2013 Komponen pada Literasi Numerasi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Bilangan  

 

Bilangan  

 

Bilangan dan Aljabar 

 

Geometri dan Pengukuran 

Geometri dan Pengukuran 

Pengolahan Data 

Mengestimasi, menghitung, dengan 

bilangan bulat 

Menggunakan pecahan, decimal, persen, 

dan perbandingan 

Mengenali serta menggunakan pola, dan 

relasi 

Menggunakan, penalaran spasial 

Menggunakan, pengukuran 

Menginterpretasi, informasi statistik 

     (Sumber: Han Weilin, 2017:6) 

      Literasi numerasi merupakan bagian dari matematika sehingga 

komponen-komponen literasi numerasi mencakup tentang semua materi 

matematika dalam kurikulum 2013. Untuk mencapai program literasi 

numerasi di sekolah harus dilakukannya dengan berbagai strategi untuk 

mencapainya. 

e. Strategi Gerakan Literasi Numerasi di Sekolah 

      Strategi Gerakan Literasi Numerasi di Sekolah diterapkan menyeluruh 

di sekolah melalui berbagai mata pelajaran nonmatematika untuk 

mendukung pemahaman literasi numerasi bagi peserta didik. Peserta didik 

tidak dapat menerapkan pemahaman pengetahuan matematika dalam 

berbagai bidang lain ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa 

Strategi Gerakan Literasi Numerasi di Sekolah, yaitu: (1) Penguatan 

Kapasitas Fasilitator, (2) Memperluas Akses terhadap Sumber Belajar, (3) 
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Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu, (4) Peningkatan 

Perlibatan Publik, dan (5) Penguatan Tata Kelola (Han Weilin, 2017:10).  

      Cara untuk menggerakan literasi numerasi dapat dilakukan melalui 

berbagai strategi. Menurut (Kemendikbud, 2017:8), strategi gerakan 

literasi di sekolah melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu 

ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas warga sekolah, dan kapasitas 

pemangku kepentingan. Meningkatkan fasilitator dan pelatihan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode, model, dan 

media pembelajaran dalam pemahaman tentang numerasi. 

Mengembangkan sarana untuk mendukung sumber belajar dengan 

menggunakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran dalam 

pemahaman numerasi.  Contohnya: adanya mading kelas dengan 

memamerkan hasil karya peserta didik dan adanya pojok baca dengan 

adanya buku-buku yang berhubungan dengan literasi numerasi. 

      Pembahasan tersebut bahwa strategi atau cara untuk menggerakkan 

literasi numerasi dilakukan dengan berbagai cara untuk menumbuhkan 

motivasi serta pemahaman peserta didik terhadap numerasi. Strategi 

ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung gerakan 

literasi numerasi di sekolah. Literasi numerasi juga diterapkan melalui 

pembelajaran numerasi lintas kurikulum. Numerasi lintas kurikulum 

dilakukan dalam kurikulum 2013 saat ini yang menggunakan 

pembelajaran tematik. 
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2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

      Kurikulum 2013 menciptakan pembelajaran tematik terpadu dalam 

pendidikan. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan 

beberapa mata pelajaran dengan keterpaduan yang menjadikan sebuah 

tema. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang disusun 

dalam bentuk tema-tema yang didalamnya terdapat beberapa mata 

pelajaran yang kemudian dipadukan (Rusman, 2015:139). Suatu strategi 

atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik, 

dengan situasi yang menyenangkan, tanpa tekanan dan ketakutan. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang mengaitkan 

atau memadukan beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dari 

kurikulum dari beberapa mata pelejaran menjadi satu kesatuan untuk 

dijadikan dalam satu tema.  

      Pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran 

secara aktif, siswa berperan dengan aktif secara mental untuk membangun 

pengetahuannya. Pendidik berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaan 

dengan mengarahkan atau mendampingi siswa dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Dengan adanya keterpaduan dalam mata pelajaran peserta 

didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara utuh 

sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi peserta didik. Pada 

pembelajaran tematik peserta didik dapat memahami pembelajaran yang 

mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata dalam konsep 
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antar-mata pelajaran. Pembelajaran tematik menekankan keterlibatan 

peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik 

memperoleh pengalaman dan pemahaman yang utuh dalam proses 

pembelajaran yang menghubungkan beberapa mata pelajaran. Dengan 

adanya peserta didik berpengalaman belajar langsung di sekolah dapat 

memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk berkarya. 

      Kurikulum 2013 SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran 

tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik 

integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam bentuk tema-

tema. 

      Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan suatu pembelajaran dengan menghubungkan dari beberapa 

mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang disebut tema. Sehingga 

pembelajaran tematik dapat memudahkan peserta didik melalui karakter 

pembelajaran untuk memahami beberapa mata pembelajaran menjadi satu 

kesatuan.  

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

    Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik untuk 

memudahkan guru dalam merencanakan pembelajaran dan peserta didik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas lebih mudah 

memahami atau dimengerti. Menurut Tim Puskur (dalam Daryanto, 

2014:32), pendekatan Pembelajaran Tematik memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) Pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) 
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Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, (3) Pemisahan 

mata pelajaran, (4) Menyajikan konsep pembelajaran bermak, dan (5) 

Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

anak. 

      Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang mudah dipahami 

karena pembelajaran tematik lebih memusatkan pembelajaran pada peserta 

didik. Seorang guru hanya menjadi fasilitator untuk memudahkan peserta 

didik dalam memahami pembelajaran  dan jika ada peserta didik yang 

mengalami kesulitan seorang gurulah yang harus membantu atau 

menjelaskannya. Peserta didik harus perperan secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

      Peserta didik  aktif dan berperan mencari informasi untuk dipelajari 

mencari ide-ide pengetahuan untuk dikembangkannya.  Peserta didik  

dapat memudahkan seorang guru untuk menilai peserta didik dalam 

pemahamannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Pembelajaran tematik memudahkan peserta didik dalam menghubungkan 

konsep yang dipelajari dalam beberapa mata pelajaran sehingga 

pembelajaran tematik melibatkan peserta didik secara langsung. Peserta 

didik secara langsung memahami beberapa mata pelajaran yang 

berhubungan dengan utuh. Beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

saling keterkaitan atau keterhubungan. 

      Kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah yang 

nyata dalam kehidupan. Pendekatan pembelajaran tematik yang 

dikembangkan yaitu pembelajaran yang Aktif Kreatif Efektif dan 
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Menyenangkan (PAKEM) yang melibatkan peserta didik aktif dalam 

prosespembelajaran dengan melibatkan bakat, minat, dan kemampuan 

sehingga peserta didik termotivasi untuk terus menerus belajar tiada henti 

dan dari karakteristik tersebut pembelajaran tematik dapat bermanfaat 

untuk memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. 

c. Manfaat Pembelajaran Tematik 

     Pemerintah dalam menciptakan kurikulum 2013 dalam ranah 

pendidikan bertujuan untuk memudahkan guru dan peserta didik dalam 

pendidikan dengan membuat pembelajaran tematik. Menurut Tim Puskur  

(dalam Daryanto, 2014:33), ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari 

pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu: (1) Peserta didik mudah 

memahami dan memusatkan perhatian, (2) Materi dari beberapa mata 

pelajaran mempunyai keterkaitan konsep, (3)  Peserta didik dapat 

mempelajari dan mengembangkan konsep dari berbagai kompetensi 

beberapa maple dalam tema yang sama, (4) Pembelajaran tematik melatih 

peserta didik untuk membuat hubungan beberapa mata pelajaran, dan (5) 

Menghemat waktu karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam suatu 

tema. 

      Pembelajaran tematik terdiri dari beberapa mata pelajaran sehingga 

dikonsepkan menjadi satu tema dan pembelajaran lebih bermakna. Peserta 

didik mampu memahami dengan mudah dari berkembangnya jaring-jaring 

tema yang saling berhungan antar konsep. Pembelajaran tematik juga tidak 

membuang-buang waktu dan menghemat waktu. Secara terpadu dalam 
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lokasi pertemuan yang direncanakan, waktu yang lain dapat digunakan 

untuk pemantapan, pengayaan, dan remedial. 

      Pembelajaran tematik berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah dasar. Dengan adanya pembelajaran tematik seorang pendidik 

lebih sebagai fasilitator dengan memusatkan peserta didik untuk belajar 

langsung dengan kehidupan nyata dan membuat peserta didik merasa 

senang dalam mengikuti pembelajaran. Pelaksanaan literasipun dapat 

terlaksana didalam pembelajaran tematik untuk menumbuhkan minat 

literasi peserta didik. 

3. Literasi Numerasi dalam Pembelajaran Tematik 

 

     Literasi numerasi bisa diterapkan di dalam mata pelajaran nonmatematika 

dengan begitu literasi numerasi bisa diterapkan dalam pembelajaran tematik. 

Penerapan literasi numerasi dalam pembelajaran tematik merupakan suatu 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan numerasi dalam 

beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari. Dalam satu tema terdapat 

beberapa mata pelajaran dengan di desain sendiri menggunakan metode, 

model, pendekatan, dan menyediakan media-media yang dapat memudahkan 

peserta didik untuk memahami materi numerasi dengan mudah (Abidin, 

2017:113). 

      Rendahnya literasi matematika di sekolah dasar berupaya untuk 

meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sedini mungkin agar 

kemampuan literasi peserta didik dapat meningkat. Kemampuan literasi 

peserta didik diterapkan dengan berlakunya kurikulum 2013, pembelajaran 
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yang dilaksanakan melalui pendekatan literasi terintegrasi agar peserta didik 

lebih kreatif dan inovatif. Sehingga pembelajaran literasi dalam kurikulum 

2013 bertujuan pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

peserta didik. 

      Kemampuan dasar literasi antara lain membaca dan menulis sebagai inti 

program, dan literasi juga menempatkan kecakapan literasi lain dalam silabus 

(Atmazaki, 2017:27). Pelaksanan pembelajaran dengan menciptakan kegiatan-

kegiatan yang mengandung unsur literasi numerasi di dalam pembelajaran 

dengan mengembangkan literasi numerasi dalam pembelajaran tematik, dapat 

dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat, sehingga 

siswa terlibat dalam proses pemecahan masalah dengan penuh ketekunan dan 

rasa percaya diri. Seorang pendidik merencanakan dan menciptakan 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat menumbuhkan adanya literasi numerasi 

pada saat pembelajaran.  

1) Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan sebelumnya. Langkah-langkah kegiatan sebagai 

berikut (Majid, 2014:129): 

a. Kegiatan Awal  

 Kegiatan awal merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional 

yang sesungguhnya. Kegiatan awal untuk mempersiapkan siswa agar 

secara mental siap mempelajari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

baru. Guru yang baik juga berusaha menumbuhkan motivasi siswa 

untuk mempelajari materi pembelajaran baru dengan cara menjelaskan 
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apa manfaat peembelajaran tersebut bagi kehidupan siswa (Prastowo, 

2015:336).  

Kegiatan pendahuluan, guru: menyiapkan peserta didik secara fisik 

dan psikis untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan yang mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari, 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, 

dan menyampaikan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus. 

b. Kegiatan Inti  

 Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalama pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan 

subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan 

multimedia dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman 

belajar bermakna (Majid,  2014:129). Kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratis, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik 

untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dn perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

(Prastowo, 2015:338). 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpatisipasi aktif, kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat , 
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minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan 

inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. 

c. Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri pelajaran dengan memberikan arahan menyeluruh 

terhadap apa yang dipelajari peserta didik. Evaluasi pembelajaran 

dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan penutup, guru: melakukan penilaian dan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, peserta didik membuat 

rangkuman atau simpulan pelajaran, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk remidi atau penganyaan sesuai dengan 

hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

Pembahasan diatas, menjelaskan bahwa literasi numerasi dalam 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran tematik yang mengaitkan 

numerasi di dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanaan 

pembelajaran dengan enggunakan metode, model, dan media yang dapat 

membantu serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan 

menyalurkan numerasi di dalam pembelajaran. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. Judul  Persamaan  perbedaan 

1. Dyah Worowirastri Ekowati, 

dkk. Pada tahun 2018 yang 

berjudul “Literasi Numerasi 

Di SD Muhammadiyah” 

a) Penelitian yang 

membahas literasi 

numerasi di 

sekolah dasar 

b) Menggunakan 

metode kualitatif 

c) Menggunakan 

model Miles dan 

Huberman 

a) Penelitian yang akan 

diteliti di kelas 3 

Sekolah Dasar. 

b) Penelitian ini membahas 

tentang program literasi 

numerasi di SD namun 

penelitian yang akan 

dilakukan yaitu  pada 

pelaksanaan literasi 

numerasi yang mengacu 

pada pembelajaran 

tematik . 

2. Nugraheti Sismulyasih Sb 

pada tahun 2018 yang 

berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Membaca dan 

Menulis Permulaan 

Menggunakan Strategi 

Bengkel Literasi Pada Siswa 

SD” 

a) Objek yang 

dibahas Literasi 

sekolah 

b) Membahas literasi 

di kelas 3 Sekolah 

Dasar 

 

a) Menggunakan model 

Miles and Huberman 

b) Penelitian ini 

mengungkap 

kemampuan membaca 

dan menulis 

menggunakan strategi 

bengkel literasi namun 

penelitian yang akan 

diteliti yaitu literasi 

numerasi pada siswa 

kelas 3 SD 

Muhammadiyah 1 

Malang. 

3. Eko Nurdiyanti dan Edy 

Suryanto pada tahun 2010 

yang berjudul “Pembelajaran 

Literasi Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Pada Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar” 

a) Jenis penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

b) Teknik analisis 

data menggunakan 

model Milles & 

Huberman  

c) Penelitian ini 

sama membahas 

pembelajaran 

literasi pada anak 

sekolah dasar. 

a) Penelitian hanya 

menfokuskan pada 

pembelajaran 

literasinya, namun pada 

penelitian yang 

dilakukan yaitu 

penerapan literasi 

numerasi pada 

pembelajaran tematik.  

b) Penelitian yang diteliti 

pada siswa kelas 5 

Sekolah Dasar namun 

penelitian yang akan 

dilakukan di kelas 3 

Sekolah Dasar. 
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C. Kerangka Pikir 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

Kondisi Ideal 

1. Pemerintah dalam lingkup pendidikan 

bertujuan untuk menjadikan warga Negara 

global yang siap menghadapi tantangan pada 

Abad 21. 

2. Melalui berbagai literasi disekolah salah 

satunya yaitu literasi numerasi yang diterapkan 

dalam pembelajaran. 

3. Literasi numerasi penting bagi anak usia dini 

agar dapat menyelesaikan masalah dan 

mengambil keputusan dalam berbagai konteks 

dunia yang penuh angka dan data. 

Kondisi Nyata 

1. Program literasi numerasi sudah 

diterapkan di sekolah 

2. Guru menerapkan pemahaman 

literasi numerasi dalam pembelajaran 

tematik. 

3. Hanya beberapa guru yang 

menerapkan literasi numerasi dalam 

pembelajaran karena kurangnya 

pelatihan guru matematika dan 

nonmatematika. 

 

Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 

di SD Muhammadiyah 1 Malang 

Bagaimana Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi 

Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

Bagaimana upaya untuk 

mengatasi kendala Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 

Di SD Muhammadiyah 1 

Malang 

Bagaimana kendala 

Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

Metode Penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian Deskriptif pada 

Bulan Maret- April 2019 di SD Muhammadiyah 1 Malang 

Mendeskripsikan Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi 

Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

Mendeskripsikan kendala 

Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

Mendeskripsikan upaya untuk 

mengatasi kendala Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di 

SD Muhammadiyah 1 Malang 


