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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan interaksi edukatif melibatkan guru dengan siswa 

untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru menggunakan sumber 

belajar (Abdurahim, 2016; Pane & Dasopang, 2017). Guru menjadi faktor penting 

dalam keberhasilan pembelajaran di lingkungan pendidikan (Jumriah, Akib, & 

Darwis, 2016). Guru membantu mendidik, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, 

menciptakan suasana bermakna serta memberi kesempatan kepada siswa untuk 

dapat berpikir (Budiono & Wardono, 2014; Rasidi & Setiawati, 2015). 

Berkembangnya kemampuan berpikir akan memudahkan mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa secara sistematis, kritis, kreatif, logis, objektif dan dapat 

bekerja sama dengan teman sebaya (Istianah, 2013; Supraptinah & Subanti, 2015). 

Keberhasilan terhadap pemahaman kemampuan tersebut merupakan dasar 

berkembangnya kemampuan literasi matematis siswa (Supraptinah & Subanti, 

2015).  

Literasi matematis memiliki pengertian kemampuan seseorang 

mengidentifikasi dan memahami masalah kemudian menganalisis dan menafsirkan 

masalah tersebut menjadi solusi (OECD, 1999). Literasi matematis berfungsi 

membantu siswa memahami peran serta kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam mengambil keputusan (Ulfa, Lubab, & Arrifadah, 2017). 

Literasi mencakup berbagai disiplin ilmu, secara klasik literasi dipandang sebagai 

kemampuan membaca dan menulis (Hafiyusholeh, Budayasa, & Siswono, 2017). 

Kemampuan membaca dalam matematika diartikan sebagai memahami segala hal 

yang berhubungan dengan matematika seperti simbol, grafik, diagram dan aljabar 

(Larasaty, Mustiani, & Pratini, 2018). Lebih lanjut kemampuan menulis dalam 

matematika diartikan sebagai kemampuan mengemukakan ide yang dituangkan 

dalam tulisan sebagai proses membaca, memahami dan menyimpulkan. Sehingga 

kemampuan membaca dan menulis menggunakan bahasa matematika yang tepat 

dapat dikatakan orang tersebut mampu menggunakan kemampuan literasi 

matematika (Larasaty et al., 2018). Dimasa yang akan datang literasi menjadi tolak 

ukur meningkatkan prestasi siswa dengan pengenalan literasi sedini mungkin 

(Irianto & Febrianti, 2017). 



 

2 
 

Terdapat lima kompetensi kemampuan literasi matematis yaitu komunikasi 

matematis, pemecahan masalah, penalaran, representasi serta koneksi (Khikmiyah, 

2016). Kemampuan literasi matematis berupa menalar, menyampaikan pendapat 

serta pemecahan masalah secara nyata dapat digunakan untuk menghadapi 

persaingan global (Jayanti, Waluya, & Rusilowati, 2014). Namun, penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematis belum diajarkan 

secara maksimal (Pulungan, 2014). Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman 

guru tentang literasi matematis, tidak terdapat format penilaian secara khusus serta 

kurangnya kompetisi tentang literasi matematis sehingga pembelajaran hanya 

dilakukan untuk mencapai tujuan materi.  

Selain hal itu, organisasi survei internasional PISA (Programme for 

Internasional Student Assesment) telah melakukan penelitian untuk mengetahui 

kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia setiap 3 tahun sekali 

(Nuurjannah, Hendriana, & Fitrianna, 2018). Tahun 2015 kemampuan literasi 

matematis siswa di Indonesia lebih rendah dibanding skor international. Hal ini 

terjadi karena siswa belum mengoptimalkan kemampuan membaca, berpikir dan 

bekerja untuk menyelesaikan masalah, siswa cenderung mengikuti apa yang 

diajarkan guru serta siswa mudah menerima informasi tetapi mudah melupakan 

informasi pula (Wardono, Waluya, Mariani, & Candra, 2016). Selain siswa, guru 

merasa bahwa metode pembelajaran yang digunakan tidak menghubungkan 

pembelajaran dengan kehidupan nyata   (Ojose, 2011).  

Kemampuan berpikir kreatif mendorong siswa untuk mencari solusi yang 

beragam pada persoalan yang kompleks (Dilla, Hidayat, & Rohaeti, 2018). Siswa 

dapat menemukan penyelesaian yang berbeda serta menuangkan ide pada 

permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan konsisten merupakan aplikasi 

kemampuan berpikir kreatif (Paryatun, Usodo, & Saputro, 2016). Siswa tidak 

mudah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dikarenakan siswa terjebak 

pemahaman dan penjelasan guru serta motivasi yang kurang sehingga kemampuan 

tidak maksimal (Abdurrozak, Jayadinata, & Isrok’atun, 2016). Menciptakan 

suasana belajar yang kreatif dapat mendukung siswa mendapatkan pengalaman 

dalam memperoleh ide sehingga akan membangkitkan semangat belajar (Ismayani, 

2016). Jika siswa telah termotivasi maka tugas guru adalah melatih dan 
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mengajarkan berpikir kreatif (Gregory, Hardiman, Yarmolinskaya, Rinne, & Limb, 

2013).  Sebab kreativitas dapat terjadi jika guru dan siswa dapat berpikir kreatif dan 

bahwa kreativitas dapat dipengaruhi. 

Tertinggalnya kemampuan literasi matematis dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa membuktikan masih rendahnya kesadaran literasi matematis dan 

sulitnya siswa untuk berpikir kreatif (Indah, Mania, & Nursalam, 2016). Guna 

mencapai kompetensi literasi matematis dibutuhkan model pembelajaran dan 

strategi yang tepat sehingga siswa dapat menuangkan ide dan mengembangkan 

kemampuan berpikir (Murtikusuma, 2015). Hal lain, untuk mengasah kemampuan 

berpikir kreatif diperlukan model pembelajaran dan strategi yang dapat digunakan 

siswa untuk menyelidiki dan memecahkan permasalahan (Abdurrozak et al., 2016).  

Salah satu model pembelajaran yang tepat adalah Problem Based Learning 

(PBL) (Choridah, 2013; Supriatna & Supartono, 2017). PBL adalah pembelajaran 

berpusat kepada siswa dalam memecahkan masalah, dilakukan berkelompok untuk 

mendapatkan solusi dan guru memantau pemahaman siswa dalam prosesnya 

(Jonassen, 2008). PBL menggunakan masalah yang menarik dan berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari dimana kegiatannya berpusat kepada siswa 

(Wardono et al., 2016). Masalah berfungsi sebagai rangsangan yang digunakan 

mengidentifikasi hal yang dibutuhkan dalam belajar untuk memahami dan 

memecahkan masalah (Klegeris & Hurren, 2011). PBL bagi siswa dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi 

dalam kelompok, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan mengevaluasi 

diri serta belajar secara mandiri  (Khoiri, Rochmad, & Cahyono, 2013). Lebih lanjut 

bagi guru PBL berfungsi dalam menyampaikan suatu informasi seluas-luasnya 

melalui permasalahan yang diberikan kepada siswa.  

Penelitian sebelumnya menggunakan PBL yang dapat membantu siswa 

mengemukakan ide yang dimiliki, mengembangkan kemampuan berpikir serta 

memberi guru kesempatan untuk mengembangkan suatu masalah untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa (Indah et al., 2016). Penelitian 

lainnya menjelaskan bahwa pembelajaran menggunakan PBL efektif meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa (Istiandaru, Istihapsari, Wardono, & 

Mulyono, 2015). Penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran siswa 
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aktif dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan infromasi, bekerja sama 

serta mampu berkomunikasi terhadap materi yang dipelajari. Hasil penelitian 

lainnya menggunakan model pembelajaran PBL menunjukkan adanya pengaruh 

positif antara kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa (Khoiri et al., 2013). Rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif pada 

kelas eksperimen lebih baik daripada hasil tes kelas kontrol. Berdasarkan hasil dari 

kedua penelitian dapat disimpulkan bahwa PBL dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematis serta kemampuan berpikir kreatif (Istiandaru et al., 2015; Khoiri 

et al., 2013). Kemudian PBL perlu dikembangkan dengan strategi yang melibatkan 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran (Andrayani, 2016). 

Salah satu strategi pemecahan masalah yang tepat adalah strategi pemecahan 

masalah Wankat-Oreovocz (Humardan, 2017). Wankat-Oreovocz merupakan 

strategi pembelajaran yang membantu siswa untuk aktif berpikir, menumbuhkan 

rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa (Wulandari, Khairudin, & Niniwati, 2015). Wankat-Oreovocz 

memiliki ciri khusus dimana poin utama pembelajaran adalah memberi motivasi 

untuk menumbuhkan keyakinan diri mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi 

(Linuhung, 2014). Wankat-Oreovocs bagi siswa dapat menumbuhkan motivasi dan 

rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya sehingga siswa mampu 

mengeksplorasi, merencanakan, mengerjakan serta membuat generalisasi dalam 

menyelesaikan permasalahan (Rohmah, Sunismi, & Fathani, 2018). 

Penelitian sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan literasi  matematis (Linuhung, 2015). Siswa dengan 

pengetahuan awal lebih tinggi terdapat peningkatan kemampuan literasi matematis 

daripada siswa dengan pengetahuan awal yang rendah. Hasil penelitian lainnya 

diperoleh kesimpulan bahwa wankat-oreovocz dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa (Humardan, 2017; Wulandari et al., 2015).  Lebih lanjut pembelajaran 

dengan wankat-oreovocz dapat meningkatkan hasil belajar siswa daripada 

pembelajaran konvensional. Strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif karena pada pembelajaran guru 

membantu siswa mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Dengan 

mengeksplorasi siswa dapat memiliki ide yang berbeda untuk mengembangkan 
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gagasan dari informasi yang didapatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematis serta membantu berpikir kreatif. 

Diharapkan penggunaan model pembelajaran PBL dengan strategi 

pemecahan masalah Wankat-Oreovocz dapat membantu siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan literasi matematis serta kemampuan berpikir kreatif. 

Tumbuhnya kemampuan literasi matematis serta kemampuan berpikir kreatif dapat 

membantu siswa percaya dengan kemampuan yang dimilik untuk menghadapi dan 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh model pembelajaran PBL  dan strategi pemecahan masalah 

Wankat-Oreovocz terhadap kemampuan literasi matematis dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa SMP”. 

Berdasakan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: a) Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran Problem Based  

Learning dan strategi pemecahan masalah Wankat-Oreovocz terhadap kemampuan 

literasi matematis siswa SMP?; b) Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning dan strategi pemecahan masalah Wankat-Oreovocz 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMP?. 

Selain rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: a) Mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Based  Learning 

dan strategi pemecahan masalah Wankat-Oreovocz terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa SMP; b) Mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem 

Based Learning dan strategi pemecahan masalah Wankat-Oreovocz terhadap 

kemampuan berpikir kreatis siswa SMP. 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa dari adanya penelitian ini adalah 

siswa dapat menumbuhkan kemampuan literasi matematis serta dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Adanya penelitian ini dapat 

memotivasi siswa untuk aktif dan percaya terhadap kemampuannya menyelesaikan 

masalah, membantu siswa melatih kemampuan membaca dan menulis 

menggunakan bahasa matematika, serta bekerja secara mandiri. Lebih lanjut 

manfaat yang dapat dirasakan oleh guru adalah guru dapat memberi inovasi pada 

pembelajaran yang ada dikelas sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, 
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memotivasi terhadap kemampuan yang dimiliki siswa, serta membuat 

pembelajaran menjadi lebih aktif sehingga pembelajaran dapat berjalan secara 

maksimal. Manfaat yang dapat dirasakan oleh sekolah adalah membantu 

menyediakan pembelajaran yang dapat berjalan secara optimal dengan 

memanfaatkan model pembelajaran yang tepat sehingga siswa dapat lebih 

berprestasi dan membentuk karakter siswa agar percaya terhadap kemampuan yang 

dimilik. 

 


