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ABSTRAK 
 

 
 

EKA SYAHRUL RAMADHANA. 2022. Analisis Tingkat Kemampuan Siswa 

Sekolah Dasar Dalam Menyelesaikan Soal Numerasi Materi Kuantitas. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Sitti Fithriani 

Saleh dan pembimbing II Sirajuddin. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan tentang tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan numerasi materi kuantitas. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 

siswa SD Kaili Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari satu siswa berkemampuan 

matematika tinggi, satu siswa berkemampuan sedang, dan satu siswa 

berkemampuan rendah yang telah mempelajari materi kuantitas. Pengumpulan data 

dilakukan dengan tes tertulis dan dilanjutkan wawancara secara individual untuk 

memperoleh data yang valid. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi dalam 

menyelesaikan masalah mampu melalui semua tahapan pemecahan masalah 

Kuantitas. Mereka tetap mampu menyelesaikan permasalahan dengan tepat, 

memiliki kemampuan yang sudah sangat baik. Siswa yang tidak menuliskan apa 

yang dipahami dari soal dan rencana penyelesaian masalah bukan berarti tidak 

bisa mengerjakan, hanya saja mereka tidak ingin menduakalikan pekerjaan dan 

ingin mempersingkat waktu. Siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan 

masalah, belum mampu melalui semua tahapan pemecahan masalah Kuantitas, 

hanya dapat melalui tahapan memahami masalah dan membuat rencana 

penyelesaian. Siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah belum 

mampu melalui semua tahapan pemecahan masalah Kuantitas, hanya dapat melalui 

tahap memahami masalah dan membuat rencana penyelesaian. Mereka belum 

memahami permasalahan dan belum mampu mengubah suatu masalah kedalam 

bentuk matematika. 

 

 
Kata kunci: Kemampuan, Pemecahan Masalah, Kuantitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pembelajaran dan pelatihan (Indy, 2019). Sejalan dengan pendapat di atas, 

pendidikan merupakan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif (Vito, dkk. 2015). Pendidikan dapat 

ditempuh melalui pendidikan formal di sekolah dan siswa mempelajari beberapa 

mata pelajaran, salah satunya adalah matematika yang merupakan mata pelajaran 

penting di sekolah. 

Menurut Ubaidah dan Kusmaryono (2020) matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran yang selalu diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di 

Indonesia. Menurut Susanto (2014:185), “Matematika merupakan disiplin ilmu 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi serta 

memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari”. Salah satu kegiatan dalam matematika yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir adalah pemecahan masalah. Suratmi dan Purnami (2017) 

mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang harus siswa miliki 

adalah bagaimana mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan 

belajarnya. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan penting yang 

harus dimiliki oleh siswa. Sebagaimana yang dikutip oleh Sugiman (Doko, dkk. 

2020) bahwa pemecahan masalah tidak hanya sebagai tujuan pembelajaran 

matematika saja tetapi pemecahan masalah merupakan jantungnya 
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matematika. Yang berarti pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang 

harus dimiliki siswa dalam mempelajari matematika. 

Menurut Dahar (Harahap dan Edy Surya, 2017) pemecahan masalah 

merupakan suatu proses untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan 

pemahaman yang diperoleh sebelumnya. Hal penting dalam pembelajaran 

matematika adalah pemecahan masalah. Selain itu pemecahan masalah juga 

merupakan kompetensi strategis yang siswa tunjukkan dalam memahami, memilih 

pendekatan, strategi pemecahan, serta menyelesaikan model untuk mencari solusi 

dari suatu permasalahan (Sirait dan Puspita, 2015). Oleh karena itu, siswa harus 

memiliki gagasan atau ide pemecahan masalah karena pemecahan masalah lebih 

mengutamakan proses dan strategi yang siswa lakukan saat menyelesaikan masalah 

daripada hanya sekedar hasilnya. 

Pecahan adalah salah satu konsep dalam matematika yang sangat mendasar 

dan sangat penting untuk dipelajari, terutama pada tingkat dasar yang merupakan 

acuan awal bagi siswa untuk memahami operasi pecahan (faizalnizbah, 2013).Pada 

pembelajaran pecahan di sekolah dasar, siswa diajarkan materi operasi hitung 

bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan adalah salah satu materi 

matematika di sekolah dasar yang terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan operasi 

pecahan merupakan hal yang penting. 

Kemampuan yang dimiliki siswa dalam pelajaran matematika berbeda 

antara siswa satu dengan siswa lain maka perlu untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan operasi pecahan. Susanto 
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(Ermayani, dkk. 2019) mempunyai pendapat bahwa “kemampuan merupakan 

potensi dasar bagi pencapaian hasil belajar yang dibawa sejak lahir”. Sejalan 

dengan pendapat Susanto, kemampuan dapat diartikan sebagai kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan atau potensi bawaan sejak lahir yang dapat digunakan untuk 

melakukan suatu perbuatan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan guru kelas 

V di SD Inpres Kaili Kabupaten Bantaeng di peroleh fakta bahwa kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal soal literasi numerasi masih tergolong rendah hal 

ini dilihat dari banyaknya hasil nilai ulangan siswa yang jauh di bawah nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tingkat kemampuan 

menyelesaikan soal numerasi yang dilakukanoleh Utari, D. R., Wardana, M. Y. S., 

& Damayani, A. T. (2019). Analisis Kesulitan Belajar Matematika dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita.Dari hasil dan pembahasan. Faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar matematika berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang berasal dari siswa meliputi IQ atau intelegensi, sikap siswa 

dalam belajar matematika, motivasi belajar siswa yang masih rendah, kesehatan 

tubuh yang tidak optimal, dan kemampuan pengindraan siswa yang kurang. 

Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar siswa antara lain kurangnya 

variasi mengajar guru, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, 

sarana prasarana di sekolah, serta lingkungan keluarga. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi kesulitan belajar matematika berdasarkan kesulitan 

yang dialami dan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika antara 

lain menggunakan media pembelajaran yang konkret, memperbanyak latihan 

soal, dan menjalin kerja sama dengan orang tua siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ermayani, dkk (2018) dengan judul Analisis 

Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Operasi Hitung Pecahan 

Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil tes secara klasikal 64,07 

dengan kategori rendah. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal 

pecahan sederhana yaitu membandingkan pecahan sederhana, dan memahami soal 

cerita. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fityah dan Lessa Roesdiana (2021) dengan 

judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita Pecahan Pada Kelas VIII SMP Budi Mulia Teluk Jambe. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: tidak terdapat satupun siswa yang melampaui indikator 

dengan maksimal. Pada indikator memahami, beberapa siswa masih belum mampu 

untuk menuliskan informasi pada soal. Pada indikator menyusun rancangan 

masalah, beberapa siswa masih belum mengetahui operasi yang harus digunakan 

secara lengkap dan tepat. Pada indikator melakukan perhitungan, kebanyakan siswa 

masih belum mampu untuk menyelesaikan soal nomor 2. Dan pada indikator 

memeriksa kembali penyelesaian masalah, kebanyakan siswa belum mampu untuk 

menuliskan kesimpulan hasil akhir dari penyelesaian. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan analisis 

tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal numerasi pada materi 

kuantitas dan masalah-masalah yang dihadapi. Maka dari masalah tersebut dapat 

dicarikan solusi sehingga pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. Dari pemaparan masalah di atas maka perlu 

dilakukannya “Analisis Tingkat Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan soal 

numerasi pada materi kuantitas Siswa Kelas V SD Inpres Kaili”. 
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B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

pokok permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi siswa dalam menyelesaikan subjek berkemampuan tinggi 

? 

2. Bagaimana deskripsi siswa dalam menyelesaikan subjek berkemampuan sedang 

? 

3. Bagaimana deskripsi siswa dalam menyelesaikan subjek berkemampuan rendah 

? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan pada dasarnya adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai 

seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan, karena tanpa tujuan 

kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mempunyai arah yang jelas. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan subjek 

berkemampuan tinggi 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan subjek 

berkemampuan sedang 

3. Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan subjek 

berkemampuan rendah 

D. Manfaat Penelitian 

 
Dengan adanya Peneletian ini di sekolah dasar maka manfaat yang didapatkan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 
Secara umum, kajian ini menambah wawasan bagi peneliti dalam dunia 
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pendidikan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai 

bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut sebagai 

referensi kemajuan ilmu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

 
Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh, sebagai berikut: 
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a. Bagi guru, Sebagai bahan acuan dalam mengetahui masalah-masalah yang 

berkaitan dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal numerasi pada materi kuantitas. 

b. Bagi siswa akan berguna untuk menyelesaikan soal numerasi pada materi 

kuantitas 

c. Bagi sekolah, sebagai tambahan pengetahuan dapat menunjang tercapainya 

hasil belajar mengajar sesuai dengan target kurikulum. 

d. Bagi peneliti, menjadi masukan dalam meneliti dan mengembangkan 

penelitian lebih lanjut berkenaan dengan materi kuantitas 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika di SD 

 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian, meliputi: 1) pengertian pembelajaran matematika di SD, 2) Tujuan 

Pembelajaran matematika di SD, 3) Karakteristik pembelajaran matetika di SD. 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika di SD/MI 

 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir, 

karena itu matematika sangat diperlukan baik untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk menunjang kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Offirston, 2014:1). Ini berarti ahwa belajar 

matematika untuk mempersiapkan siswa agar mampu menggunakan pola pikir 

matematika dalam kehidupan kesehariannya dan dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan lain. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Depdiknas, 2006:147).Sedangkan 

pembelajaran diartikan sebagai suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk menjadikan 

seseorang bisa mencapai tujuan kurikulum (Kosasih, 2014:11). Suatu 

pembelajaran berlangsung secara efektif apabila tujuannya tercapai sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

Pembelajaran matematika adalah membentuk logika berpikir bukan 

sekedar pendai berhitung. Berhitung dapat dilakukan dengan alat bantu, 
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seperti kalkulator dan komputer, namun menyelesaikan masalah perlu logika 

berpikir dan analisis (Fatimah, 2009:8). Oleh karena itu, siswa dalam belajar 

matematika harus memiliki pemahaman yan benar dan lengkap sesuai tahapan, 

melalui cara dan media yang menyenangkan dengan menjalankan prinsip 

matematika. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kajian yang 

penting untuk diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali siswa dengan kemampuan menghitung dan mengolah data. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Pembelajaran 

matematika juga dapat digunakan untuk sarana dalam pemecahan masalah dan 

mengomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, 

diagram, dan media lain. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD/MI 

 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun (2006:148) Tentang 

Standar Isi Satuan mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengalikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 
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2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyususn bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan. 

Selain tujuan pembelajaran matematika di atas, ada beberapa tujuan 

pembelajaran matematika harus dibedakan menjadi 2 menurut Fatimah 

(2009:15) yaitu: 1) Anak pandai menyelesaikan permasalahan (menjadi 

problem solver). Hal ini dapat dicapai apabila dalam menerapkan prinsip 

pembelajaran matematika dua arah. Anak-anak akan dapat menguasai konsep-

konsep matematika dengan baik. 2) Anak pandai dalam berhitung. Anak 

mampu melakukan perhitungan dengan benar dan tepat (cepat bukan tujuan 

utama). Kedua tujuan terseut dicapai apabila siswa memahami operasi dasar 

matematika, mengahafal dasar matematika (penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian). 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan tersebut merupakan tujuan penting 

yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika guna menghadapi 

kehidupan yang selalu berubah dan berkembang. Menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung menggunakan bilangan sebagai alat 



10 
 

 

 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika juga dapat membentuk 

sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

c. Karakteristik Pembelajaran Matematika di SD/MI 

 

Selain pengertian dan tujuan pembelajaran matematika SD/MI, yang 

telah diajabarkan, pembelajaran matematika juga mempunyai 14beberapa 

karakteristik yaitu (Amir, 2014:78-79): a) Pembelajaran matematika 

menggunakan metode spiral, yaitu pembelajaran matematika yang selalu 

dikaitkan dengan materi yang sebelumnya. b) Pembelajaran matematika 

bertahap, yang dimaksudkan disini adalah pembelajaran matematika yang 

dimulai dari hal yang konkret menuju hal yang abstrak, atau dari konsep- 

konsep yang sedehana menuju konsep yang lebih sulit. c) Pembelajaran 

matematika menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menerapkan 

proses berrpikir yang berlangsung dari kejadian khusus menuju umum. d) 

Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, artinya tidak ada 

pertentangan antara kebenaran yang satu dengan yang lain, atau dengan kata 

lain suatu pertanyaan dianggap benar apabila didasarkan atas pertanyaan- 

pertanyaan terdahulu yang diterima kebenarannya. e) Pembelajaran 

matematika hendaknya bermakna, yaitu cara pengajaran materi pembelajaran 

yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. 

Beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran matematika di SD adalah pembelajaran matematika yang 

menyenangkan. Pembelajaran matematika yang menyenangkan membantu 

siswa untuk lebih menyukai matematika. Matematika dikenal dengan mata 

pelajaran yang rumit dan sukar itulah yang sudah menjadikan matematika 
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banyak yang tidak menyukai. Oleh karena itu, karakteristik pembelajaran 

matematika hendaknya bermakna dan menyenangkan untuk siswa khususnya 

sekolah dasar. 

B. Kemampuan Matematika 

 

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Siswa 

dengan kemampuan yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah matematika.Dalam KBBI (2002) kemampuan 

memiliki arti kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kekayaan. Berdasarkan 

sumber yang sama, matematika didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, 

hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional 18 yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah mengenai bilangan. Spencer (dalam Intan, 2017) 

kemampuan adalah karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang 

berhubungan dengan kinerjanya dalam suatu pekerjaan atau situasi. Menurut 

Tambunan (dalam Milda, 2014) kemampuan adalah sebagai keterampilan 

(skill) yang dimiliki sesorang untuk dapat menyelesaikan soal matematika. 

Mahandika (2015) kemampuan matematika adalah suatu kecakapan atau 

kapasitas yang berkaitan tentang pengetahuan dan keterampilan siswa pada 

matematika. 

Sumarmo (2011), kemampuan matematika yang dimuat dalam tujuan 

pembelajaran matematika, meliputi: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara lues, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan permyataan matematika 

3. Menyelesaikan masalah 

 
4. Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas kedaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam penyelesaian masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka pada penelitian 

ini peneliti mendefinisikan kemampuan matematika adalah kemampuan siswa 

menggunakan segala pengetahuan dan keterampilanya dalam menyelesaikan 

tes kemampuan matematika. Dalam suatu kelompok atau kelas tertentu, 

terdapat kemampuan matematika siswa yang beragam.Ada sebagian siswa 

memiliki kemampuan matematika tinggi, ada juga yang memiliki kemampuan 

matematika sedang, bahkan kemampuan matematika rendah. Perbedaan 

kemampuan matematika tersebut memungkinkan adanya perbedaan kinerja 

siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Sriraman (2008) menjelaskan bahwa siswa berkemampuan matematika 

tinggi akan menghabiskan waktu untuk memahami masalah secara konsisten, 

dan dapat mengidentifikasi asumsi dan masalah yang di berikan dengan baik. 

Selain itu, siswa dengan kemampuan matematika tinggi memikirkan 

perencanaan pemecahan masalah dengan hati hati. Untuk siswa 
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berkemampuan sedang dalam memecahkan masalah adalah mereka membuat 

asumsi dari masalah dan merencanakan pemecahan masalah secara serampang. 

Selain itu, siswa berkemampuan matematika sedang cenderung kurang berhati-

hati atau teliti dalam melaksanakan perencanaannya. Sedangkan siswa 

berkemampuan matemtaika rendah, mereka juga terkadang keliru atau kurang 

teliti dalam menafsirkan informasi yang ada dan buruk dalam memahami 

masalah yang diberikan. 

Tes kemampuan matematika dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengklasifikasi siswa (subjek penelitian) menjadi tiga kelompok berdasarkan 

tingkat kemampuan matematikanya, yaitu kelompok kemampuan matematika 

tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokkan kemampuan matematika 

mengacu pada nilai KKM disekolah yang akandijadikan sebagai penelitian. 

Berikut merupakan Kriteria penilaian tingkat kemampuan matematika. 

C. Literasi Numerasi 

 

1)      Konsep Literasi numerasi 

 

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) 

menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks 

kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan di 

dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) lalu 

menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan 

mengambil kesimpulan dan keputusan. 
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Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di 

dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi juga mencakup kemampuan 

untuk menerjemahkan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. 

Singkatnya, literasi numerasi adalah kemampuan atau kecakapan dalam 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika 

dengan percaya diri di seluruh aspek kehidupan. Literasi numerasi meliputi 

pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan perilaku positif. 

 
 

Numerasi tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Keduanya 

berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi 

perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan 

tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki 

kemampuan numerasi. Numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan 

konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari. Saat 

permasalahannya sering kali tidak terstruktur, memiliki banyak cara 

penyelesaian, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta 

berhubungan dengan faktor nonmatematis. 

Sebagai contoh, seorang peserta didik belajar bagaimana membagi 

bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Ketika bilangan yang pertama 

tidak habis dibagi, maka akan ada sisa. Biasanya peserta didik diajarkan 

untuk menuliskan hasil bagi dengan sisa, lalu mereka juga belajar 

menyatakan hasil bagi dalam bentuk desimal. Dalam konteks 
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kehidupan sehari-hari, hasil bagi yang presisi (dengan desimal) 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, dan pembulatan ke atas atau ke bawah bisa dilakukan jika nilai 

desimalnya 5. Namun, dalam konteks nyata, kaidah itu tidaklah selalu dapat 

diterapkan. Contohnya, jika 40 orang yang akan bertamasya diangkut 

dengan minibus yang memuat 12 orang, secara matematis minibus yang 

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

tidak masuk akal sehingga 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. Perlu dicermati 

bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari 

dalam kurikulum. Akan tetapi, pembelajaran matematika itu sendiri belum 

tentu menumbuhkan kemampuan numerasi. 

Sejak tahun 2016, kementrian pendidikan dan kebudayaan telah 

berupaya mewujudkan budaya literasi dengan merencanakan Gerakan 

Literasi Nasional (GLN) yang telah dicanangkan pemerintah, dilaksanakan 

pendidikan melalui sekolah yang disebut dengan gerakan literasi sekolah, 

Gerakan Literasi Sekolah dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan organisasi pembelajar yang literat dan menumbuhkan 

budi pekerti bagi warga sekolah melalui berbagai aktivitas meliputi 
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kegiatan membaca buku non pembelajaran selama 15 mnit 

(Prihartani,2017:10). 

Kemampuan dalam membaca dapat menjadi langkah awal dalam 

memahami literasi dasar lainnya, seperti literasi sains, literasi numerasi, 

literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan serta literasi finansial 

(Materi Pendidikan dan Kebudayaan,2017). Literasi dasar yang dapat 

diaplikasikan dalam pendidikan sekolah dasar salah satunya adalah literasi 

numerasi. 

Literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggunakan penalaran. Penalaran berarti menganalisis dan memahami 

suatu pernyataan, melalui aktivitas dalam memanipulasi symbol atau bahasa 

matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari,dan 

mengungkapkan pernyataan tersebut melalui tulisan maupun lisan ( Abidin. 

Dkk 2017:107). 

Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, 

prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah 

konstekstual pada kehidupan sehari-hari yang sesuai untuk individu sebagai 

warga negara yang baik (Mendikbud 2020). Kemampuan numerasi dapat 

dijadikan modal bagi peserta didik dalam menguasai mata pelajaran lainnya 

(Nehru 2019). 

Literasi Numerasi atau Literasi matematika merupakan kapasitas 

individu untuk memformulasikan, menggunakan dan menfafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran 
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matematika dan penggunaan konsep, prosedur, fakta dan latihan matematika 

untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan mempreksi fenomena.Hal ini 

menuntun individu untuk mengenali peranan matematika dalam kehidupan 

dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang 

dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif, dan reflektif (Amelia dkk, 

2020) 

Yang dimaksud dari penjabaran diatas adalah literasi numerasi atau 

literasi matematika tidak hanya pada penguasaan materi saja akan tetapi 

hingga kepada penggunaan penalaran, konsep, fakta dan alat matematika 

dalam pemecahan masalah sehari-hari. Selain itu, literasi numerasi juga 

menuntut seseorang dalam mengkomunikasikan dan menjelaskan fenomena 

yang dihadapinya dengan konsep matematika 

Menurut PISA literasi numerasi/matematika diartikan 

sebagai berikut: “Mathematical literacy is an individual’s capacity 

to reason mathematically and to formulate, employ, and interpret 

mathematics to solve problems in a variety of real-world contexts. It 

includes concepts, procedures, facts and tools to describe, explain 

and predict phenomena. It assists individuals to recognizes the role 

that mathematics plays in the world and to make the well- founded 

judgments and decisions needed by constructive, engaged and 

reflective citizens”(OECD, 2012). 

Jadi setiap level dari literasi matematika siswa terdiri dari 4 level 

mudah, sedang, sulit dan sangat sulit yang disajikan dalam bentuk tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 2.1 Level Literasi Matematika 
 
 

Level Deskripsi Indikator 

1 Siswa dapat menggunakan 

pengetahuannya 

untukmenyelesaikanpermasalahan 

rutin, dan dapat menyelesaikan 

masalah yangkonteksnya umum. 

1) Mengidentifikasi informasi 

2) Menyelesaikan permasalahan 

rutin 

3) Melakukan tindakan stimuli 

2 Siswa dapat menginterpretasikan 

masalah dan menyelesaikannya 

dengan rumus. 

1) Memilih informasi yang relevan 

2) Mengerjakan algoritma dasar 

3) Memberikan alasan langsung 

3 Siswa dapat melaksanakan 

prosedur  dengan  baik 

dalammenyelesaikan soal serta 

dapat memilih strategi 

pemecahanmasalah. 

1) Melaksanakan prosedur yang 

berurutan 

2)Menginterprestasikan 

danmenggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda 

3) Mengomunikasikan hasil 

interprestasi dan alas an 

4 Siswa dapat bekerja secara efektif 

dengan model dan dapatmemilih 

serta mengintegrasikanresprentasi 

yang berbeda,kemudian 

menghubungkan dengan dunia 

nyata 

1) Menggunakan keterampilan 

matematis dengan baik 

2) Bekerja secara efektif dengan 

model dalam situasi yang 

konkret tetapi kompleks 

3) Mengemukakan alasan dan 

pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

4)Mengomunikasikan alasan 

disertai argumentasi berdasar 

pada interprestasi dan tindakan 

mereka 

(Sumber : OECD, 2015) 
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Setiap level pada tabel di atas menunjukan tingkat komptensi atau 

kecakapan matematika yang diharapkan dapat dicapai oleh para siswa. Pada 

level 4 merupakan tingkatan pencapaian yang tertinggi. Sedangkan level 1 

merupakan tingkatan pencapaian siswa yang paling rendah. Semakin tinggi 

level, semakin kompleks pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjawab 

suatu persoalan yang diberikan (Patih dkk,2019). 

D. Materi Satuan Kuantitas 

 
Materi satuan kuantitas merupakan materi yang terdapat dalam mata 

pelajaran matematika SD. Satuan kuantitas berarti menunjukkan satuan 

banyaknya benda (Sumarmi & Kamsiyati, 2009: 66). Yang termasuk satuan 

kuantitas yaitu lusin, rim, kodi, gros. 

Sehubungan dengan pengenalan satuan kuantitas Supriatin 

(2009:115) menjelaskan cara pembelajaran satuan ukuran kuantitas: lusin, 

kodi, gros, dan rim. Kita telah mempelajari satuan ukuran waktu, panjang, 

dan berat. Satuan tersebut merupakan satuan baku. Selain satuan ukuran 

tersebut, kita akan mempelajari satuan kuantitas. Sehari-hari kita sering 

mendengar kata lusin, kodi, gros, dan rim.Satuan ukuran tersebut adalah 

satuan ukuran kuantitas (jumlah). 

1 lusin = 12 buah 

 
1 gros = 12 lusin = 144 buah 

 
1 kodi = 20 helai 

 
1 rim = 500 lembar 
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Lusin adalah satuan ukuran pada barang yang jumlahnya 12 buah 

ataukelipatannya, misalnya mangkok, piring, gelas, sendok, dan garpu. 

Gros adalah satuan ukuran pada barang yang jumlahnya 144 buah atau 

kelipatannya, misalnya manik-manik, kelereng dan kancing baju.Kodi 

adalah satuan yang digunakan untuk benda yang jumlahnya 20 lembar atau 

kelipatannya, misalnya kain, pakaian, dan sarung. Sedangkan Rim adalah 

satuan ukuran pada kertas yang jumlahnya 500 lembar atau kelipatannya, 

misalnya kertas HVS. 

4 lusin sendok = 4 × 12 buah = 48 buah 

 
3 gros kancing baju = 3 × 12 lusin = 36 lusin 

 
36 lusin = 36 × 12 buah = 432 buah 

 
Jadi, 3 gros = 432 buah 

 
7 kodi kain selimut = 7 × 20 potong = 140 potong 

 
6 rim kertas kalkir = 6 × 500 lembar = 3.000 lembar 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

1. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan kualitatif ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan studi kasus. menekankan pada makna, penalaran, 

definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan 

kualitatif juga lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. 

(Ruskin, 2019) 

2. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 

kulitatif, yang bertujuan untuk memahami keadaan yang terjadi oleh 

subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan baik secara 

holistik maupun diskripsi dengan konteks khusus dan metode alamiah. 

Penelitian kualitatif disebut juga dengan interpretative research, 

naturalistic research, atau phenomenological research. 

B. Tempat dan Waktu penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di SD Inpres 

Kaili, Kabupaten Bantaeng. Lokasi tersebut dipilih melalui banyak 

pertimbangan dimana lokasi tersebut berada pada daerah sangat 

cocok dengan penelitian. 

 

 

 

21 



22 
 

 

2. Waktu Penelitian 
 

Penelitian tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal numerasi pada materi kuantitaspada murid kelas V SD Inpres 

Kaili, Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dimulai sejak disahkannya 

proposal penelitian serta surat izin penelitian. 

 

C. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Inpres Kaili 

kabupaten bantaeng, Langkah-langkah pengambilan subjek dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas V. 

 

2. Memberikan Tes kepada siswa untuk mengidentifikasi 

kemampuan numerasi siswa, untuk materi kuantitas. 

3. Setelah pemberian tes, dipilih 3 dari 18 subjek yang menjadi focus 

penelitian yang diwawancarai yaitu : 

Tabel 3.1 

Pengelompokkan kemampuan siswa 

Kelompok Skor 

Kemampuan Tinggi 86-100 

Kemampuan Sedang 60-85 

Kemampuan Rendah 0-59 

 
 

Selain mempertimbangkan kemampuan pemecahan masalah dalam 

menyelesaikan soal numerasi pada materi kuantitas , subjel juga di pilih 

dengan mempertimbangkan (1) kemampuan subjek dalam 

mengkomunikasikan atau mengekspresikan pikirannya, dan (2) kesediaan 

subjek untuk berpartisipasi dalam pengambilan data selama penelitian. 
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D. Instrumen Penelitian 

 

Pada penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang 

diguunakan adalah sebagai berikut: 

1. Lembar tes 

 

Lembar tes yang diberikan kepada siswa memuat soal-soal 

Numerasi. Adapun tes yang diberikan kepada siswa adalah soal 

sebanyak 2 nomor. Dalam penelitian tersebut digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

Numerasi yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

2. Pedoman wawancara 

 

Wawancara dilakukan unuk memperkuat analisis kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal Numerasi pada siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah sehingga data yang 

dikumpulkan dari hasil tes semakin akurat. Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 
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Subjek 1 

 

Subjek 3 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah triangulasi sumber data yang terdiri dari Observasi, Tes, Wawancara 

serta Dokumentasi. 

Menurut Denzin, triangulasi adalah metode dalam penelitian 

kualitatif untuk menggabungkan metode triangulasi (triangulation method), 

sumber data (triangulation data), peneliti (triangulation investigator), 

maupun perspektif dan teori-teori. Berikut ini merupakan skema triangulasi 

sumber yang dikemukankan oleh Denzin sehingga triangulasi dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi data. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 │ Skema Triangulasi 

- Observasi 

Subjek 2 - Hasil Tes Data 

Wawancara 

 

Dokumentasi 
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1. Observasi awal 

 

Peneliti melakukan observasi awal lapangan untuk menunjang hasil dari wawancara 

yang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi observasi lokasi 

penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati peristiwa- peristiwa dan untuk 

data wawancara atau data tertulis dengan situasi rill untuk memvalidasi data yang 

disajikan. 

2. Tes 

 

Dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal Numerasi pada siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Data yang diharapkan adalah hasil 

pekerjaan siswa pada lembar jawaban. Data yang didapatkan dari tes ini digunakan 

sebagai bahan analisis mengenai tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

Soal Numerasi pada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tes kemampuan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun soal tes mengenai tingkat kemampuan Numerasi. Langkah awal 

dalam penyusunan tes yaitu dengan membuat kisi-kisi yang mencakup 

indikator kemampuan matematis, kemudian dilanjutkan menyusun soal 

besertajawabannya. 

b. Mengkonsultasikan tes kemampuan menyelesaikan soal Numerasi kepada 

dosen pembimbing dan validator. 

• Melakukan tes kemampuan siswa dalam menyelesaikan Soal Numerasi secara 

tertulis kepadasiswa. 
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Tabel 3.1 Interval dan kategori Predikat Nilai Penyelesaian Soal 

Numerasi Siswa 
 

 
 

Interval Predikat 

86 ≤ 100 Tinggi 

60≤ 85 Sedang 

0≤ 59 Rendah 

 

3. Wawancara 

 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di 

wawancarai (interviewe) melalui komunikasi langsung. 

4. Dokumentasi 

 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau 

sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat 

berguna dalam penelitiankualitatif. 

F. Teknis AnalisisData 

 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020) mengungkapkan analisis 

data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga sudah jenuh. Ada empat analisis data 
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sebagai berikut : 

 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. 

Data yang diperoleh adalah data kualitatif, dalam penelitian kualitatif 

pengumpulan dengan observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi atau gabungan ketiganya. 

2. Kondensasi Data 

 

Data diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari dengan tema dan polanya. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

 

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutya adalah 

mendisplaykan data, kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data 

ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik, diagram gambar, 

piktogram dansejenisnya. 

4. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

 

Langkah ke empat dalam analisis kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat 
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peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yangkredibel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 │ Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif 

 
Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan 

data, konsendensi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. 

G. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian kualitatif ini diawali dengan teknik wawancara dan dokumentasi 

di SD Inpres Kaili, Kabupaten Bantaeng. Kemudian peneliti mencari masalah 

dan menetapkan focus penelitian yang akan dilanjutkan dengan melakukan 

penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dan yang kemudian akan 

diperoleh hasil penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembuatan Rancangan Penelitian, pada tahap ini yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Memilih dan menentukan masalah apa yang akan diteliti. 

Pengumpulan Data Penyajian data 

Kondensasi Data Kesimpulan-kesimpulan 
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b. Melakukan observasi awal berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti 

c. Menyusun proposal penelitian dan mengajukan 

 

d. Membuat surat penelitian 

 

e. Mempersiapkan instrument penelitian 

 

f. Meminta izin dan menyerahkan surat penelitian di SD Inpres 

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

a. Pengumpulan data 

 

b. Analisis data 

 

c. Validasi data 

 

d. Kesimpulan 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian 

 

Pada bab ini dibahas deskripsi dan hasil penelitian dan pembahasan 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam penyelesaian soal numerasi matematika 

kuantitas. Pada bab ini akan dikemukakan data hasil penelitian dan pembahasan 

tentang tingkat kemampuan siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal 

numerasi matematika kuantitas kelas IV di SD Inpres Kaili Kabupaten Bantaeng. 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Hasil Tes Kuantitas 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng. Lebih tepatnya di SD 

Inpres Kaili kelas V, pada pemberian soal tes numerasi matematika masalah siswa 

dalam menyelesaikan numerasi kuantitas yang diberikan di kelas V yang berjumlah 

18 siswa. 

Proses pelaksanaan penelitian diawali dengan observasi dan wawancara di 

SD Inpres Kaili Kabupaten Bantaeng. Peneliti mendapat izin dari pihak sekolah 

sekaligus mewawancarai guru mata pelajaran matematika. Setelah melakukan 

observasi, pada tanggal 18 agustus 2022, peneliti memberikan surat izin penelitian 

kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian. Kemudian pada tanggal 19 

agustus 2022 peneliti memberikan soal tes numerasi matematika siswa dalam 

menyelesaikan numerasi materi kuantitas kepada siswa kelas IV SD Inpres Kaili 

Kabupaten Bantaeng. Adapun hasil tes literasi matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal numerasi materi kuantitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

30 



31 
 

 
 
 

Tabel 4.1 Hasil Tes Kuantitas 

 

No Nama Siswa Skor 

1 AR 90 

2 R 90 

3 K 90 

4 NFA 85 

5 MRA 85 

6 MAS 85 

7 M 60 

8 NA 60 

9 M 60 

10 N 60 

11 FA 60 

12 I 30 

13 AS 30 

14 MAM 30 

15 MDA 30 

16 F 30 

17 MAG 25 

18 MF 25 

 

Hasil tes kuantitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 siswa yang 

berkemampuan tinggi, 5 siswa yang berkemampuan sedang dan 7 siswa yang 

berkemampuan rendah yang tersusun berdasarkan perolehan nilainya dan 

selanjutnya subjek tersebut diwawancarai sesuai kesiapan dari subjek yang terpilih. 

Selanjutnya dipilih 1 subjek untuk masing-masing kategori. Pemilihan subjek 

mengacu pada skor yang diperoleh oleh setiap siswa dari tes numerasi matematika 

siswa dalam menyelesaikan soal numerasi materi kuantitas, mampu berkomunikasi 

dengan baik saat mengemukakan ide/gagasan secara lisan dan tertulis, serta bersedia 

mengikuti keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian. Adapun subjek 

penelitian terpilih disajikan dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Subjek Penelitian Terpilih 

 

Kategori Nama Siswa 

Subjek Kemampuan Tinggi (ST) AR 

Subjek Kemampuan Sedang (SS) M 

Subjek Kemampuan Rendah (SR) I 
 

 

2. Paparan Data 

 

Pada bagian ini dipaparkan data hasil penelitian tingkat kemampuan 

siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal numerasi materi kuantitas kelas 

IV SD Inpres Kaili Kabupaten Bantaeng berupa deskripsi pekerjaan subjek 

penelitian berdasarkan jawaban dari soal literasi matematika secara tertulis 

maupun jawaban subjek ketika wawancara berdasarkan indikator tahapan level 

literasi matematika. Berikut merupakan deskripsi jawaban dari masing-masing 

subjek. 

a. Subjek Berkemampuan Tinggi 

 

Hasil analisis subjek berkemampuan siswa sekolah dasar disajikan 

sebagai berikut: 

1) Soal nomor 1 

 

Mengerjakan soal nomor 1 secara langsung. ST mengerjakan soal 

dengan tidak menuliskan unsur diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, 

terlihat pada gambar 4.1. Hal ini terulang ketika ST mengerjakan soal yang 

lain. 
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Gambar 4.1 Jawaban subjek berkemampuan tinggi dalam soal 

nomor 1 

Tahap pertama pemecahan masalah pada tahapan level literasi 

matematika yaitu memahami masalah. ST mampu menyebutkan semua 

informasi dari pernyataan dengan baik. Pada tahap membuat rencana, ST 

tidak menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan 

rencana penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. Berikut 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ST. 

 

Peneliti : Apa yang adik ketahui setelah membaca soal tersebut? 
 

ST : Bagus masih mendapatkan bagian 8 kue kering, 3 roti lapis, 2 roti 

gula. Masing-masing kue ada yang dikali, dibagi, dan dikurangi 
 

Peneliti : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 
 

ST : Apakah Bagus masih mendapatkan bagiannya ? Jika, ya apa saja 

dan berapa cemilan yang didapatkannya ? 
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Peneliti : Apa yang adik lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut ? 
 

ST : menghitung cemilan/kue yang masing-masing cemilan yang 

dibuat 
 

Peneliti : Apakah adik pernah menyelesaikan soal terebut sebelumnya? 

ST : Belum pernah 

Peneliti : Bagaimana cara adik menghitung banyak kue, kue kering, kue 

lapis, roti gula pada soal tersebut? 
 

ST : keterangan gambar kak ada masing-masing tertulis 6 kue kering, 

4 piring roti lapis, dan 3 piring roti gula 
 

Peneliti : Rumus apa yang adik gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 
 

ST : perkalian, pembagian, sama pengurangan kak 
 

Peneliti : Apakah adik menyelesaikan soal tersebut secara berurutan? 

ST : iya 

Peneliti : Apakah ada cara lain yang adik gunakan untuk menyelesaikan 

soal? 
 

ST : Kayaknya tidak ada kak 
 

Peneliti : Apa alasan sehingga adik menggunakan cara tersebut? 

ST : tidak ada 

Peneliti : Apa yang adik lakukan bila ada soal yang belum dipahami? 

ST : Bertanya sama Ibu/Bapak guru sampai bisa paham 

Peneliti : Menurut adik, apakah soal tersebut mudah di kerjakan? 

ST : lumayan mudah kak 

Peneliti : Apa alasan adik sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

2 cara tersebut? 
 

ST : tidak ada alasan kak mengikut contoh soal yang bapak guru kasih 

Peneliti : Apa alasan adik mengatakan jawaban adik itu benar? 

ST : Karena saya sudah pahami soalnya dan cara mengerjakannya 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa ST dapat mencapai 

indikator pada tahap merencanakan penyelesaian masalah. Tahap menjalankan 

rencana ST mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya 

serta menuliskan langkah-langkahnya dengan benar dan tepat sehingga 

menghasilkan jawaban benar. Tahap memeriksa kembali, ST mampu mengecek 

kembali hasilnya dan konsisten dalam menyimpulkan jawaban. Dengan demikian 

dapat dikatakan ST mencapai semua indikator tahapan level literasi matematika 

dalam menyelesaikan masalah kuantitas pada nomor 1. 

 
 

2) Soal nomor 2 

 

ST mengerjakan soal nomor 2 secara langsung. ST mengerjakan soal dengan 

tidak menuliskan unsur diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, terlihat pada 

gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Jawaban subjek berkemampuan tinggi dalam soal nomor 2 

 

Tahap pertama pemecahan masalah pada tahapan level literasi matematika 

yaitu memahami masalah. ST mampu menyebutkan semua informasi yang 

diberikan dari pertanyaan dengan baik meskipun tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap membuat rencana, ST 

tidak menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana 

penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. Berikut wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada ST. 

 

Peneliti : Apa yang adik ketahui setelah membaca soal tersebut? 
 

ST : 1 pak = 12 pensil warna, 3 pak pensil warna = 3 x 12 = 36 pensil 

warna, 1 pak = 8 pulpen, 6 pak x 8 = 48 pulpen, 1 pak = 10 spidol, 

3 pak = 3 x 10 = 30 spidol 
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Peneliti : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

ST : berapa perlengkapan menulis yang didapatkan oleh adik andi 

Peneliti : Apa yang adik lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut ? 

ST : melakukan perkalian, pembagian, dan pengurangan 

Peneliti : Apakah adik pernah menyelesaikan soal terebut sebelumnya? 

ST : belum pernah 

Peneliti : Bagaimana cara adik menghitung banyak kue, kue kering, kue 

lapis, roti gula pada soal tersebut? 

ST : melihat keterangan gambar pada soal tersebut 

Peneliti : Rumus apa yang adik gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

ST : Penjumlahan, pembagian, dan pengurangan kak 

Peneliti : Apakah adik menyelesaikan soal tersebut secara berurutan? 

ST : iya 

Peneliti : Apakah ada cara lain yang adik gunakan untuk menyelesaikan 

soal? 

ST : tidak ada 

Peneliti : Apa alasan sehingga adik menggunakan cara tersebut? 

ST : karena sudah paham apa yang bapak guru jelaskan 

Peneliti : Apa yang adik lakukan bila ada soal yang belum dipahami? 

ST : bertanya sama bapak guru 

Peneliti : Menurut adik, apakah soal tersebut mudah di kerjakan? 

ST : iya sedikit mudah 

Peneliti : Apa alasan adik sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

2 cara tersebut? 

ST : memperhatikan bapak guru menjelaskan cara kerjanya 

Peneliti : Apa alasan adik mengatakan jawaban adik itu benar? 

ST : karena saya sudah memahami soat tersebut 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa ST dapat mencapai 

indikator pada tahap merencanakan penyelesaian masalah. Tahap menjalankan 

rencana ST mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya 

serta menuliskan langkah-langkahnya dengan benar dan tepat sehingga 

menghasilkan jawaban benar. Tahap memeriksa kembali, ST mampu mengecek 

kembali hasilnya dan konsisten dalam menyimpulkan jawaban. Dengan demikian 

dapat dikatakan ST mencapai semua indikator tahapan level literasi matematika 

dalam menyelesaikan masalah numerasi kuantitas pada nomor 2. 

 

b. Subjek Berkemampuan Sedang 

 

Hasil analisis subjek berkemampuan sedang dalam memecahkan masalah 

kuantitas disajikan sebagai berikut: 

 

1) Soal Nomor 1 

 

SS mengerjakan soal nomor 1 secara langsung. SS mengerjakan soal dengan 

tidak menuliskan unsur diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, terlihat pada 

gambar 4.4. Hal ini terulang ketika SS mengerjakan soal yang lain. 
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Gambar 4.4 Jawaban subjek berkemampuan sedang dalam soal nomor 1 

 

Tahap pertama pemecahan masalah pada tahap level literasi matematika yaitu 

memahami masalah. SS mampu menyebutkan semua informasi yang diberikan dari 

pertanyaan dengan baik meskipun tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap membuat rencana, SS tidak 

menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana 

penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. Berikut wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada SS. 

 

Peneliti : Apa yang adik ketahui setelah membaca soal tersebut? 

SS : 6 piring kue kering, 4 piring roti lapis, 3 piring roti gula 

Peneliti : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

SS : apakah bagus masih bisa mendapatkan bagiannya ? 
 

Peneliti : Apa yang adik lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut ? 

SS : menghitung jumlah masing-masing cemilan yang dibuat 

Peneliti : Apakah adik pernah menyelesaikan soal terebut sebelumnya? 

SS : tidak pernah kak 

Peneliti : Bagaimana cara adik menghitung banyak kue, kue kering, kue 

lapis, roti gula pada soal tersebut? 
 

SS : 1 piring = 6 kue kering, 1 piring = 3 roti lapis, 1 piring = 4 roti 

gula 
 

Peneliti : Rumus apa yang adik gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 
 

SS : rumus perkalian, perkalian, dan pengurangan 
 

Peneliti : Apakah adik menyelesaikan soal tersebut secara berurutan? 

SS : iya kak 
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Peneliti : Apakah ada cara lain yang adik gunakan untuk menyelesaikan 

soal? 
 

SS : tidak ada kak 
 

Peneliti : Apa alasan sehingga adik menggunakan cara tersebut? 

SS : tidak ada alasan kak 

Peneliti : Apa yang adik lakukan bila ada soal yang belum dipahami? 

SS : bertanya sama teman yang mengerti 

Peneliti : Menurut adik, apakah soal tersebut mudah di kerjakan? 

SS : lumayan mudah kak 

Peneliti : Apa alasan adik sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

2 cara tersebut? 
 

SS : tidak ada alasan tetap 1 cara kak 
 

Peneliti : Apa alasan adik mengatakan jawaban adik itu benar? 

SS : masih ragu kak tapi semoga benar 

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa SS dapat mencapai 

indikator pada tahap merencanakan penyelesaian masalah. Tahap menjalankan 

rencana SS mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya 

serta menuliskan langkah-langkahnya dengan benar dan tepat sehingga 

menghasilkan jawaban benar. Tahap memeriksa kembali, SS mampu mengecek 

kembali hasilnya dan konsisten dalam menyimpulkan jawaban. Dengan demikian 

dapat dikatakan SS mencapai semua indikator tahapan level literasi matematika 

dalam menyelesaikan kuantitas pada nomor 1. 
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2) Soal Nomor 2 

 

SS mengerjakan soal nomor 2 secara langsung. SS mengerjakan soal dengan 

tidak menuliskan unsur diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, terlihat pada 

gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Jawaban subjek berkemampuan sedang dalam soal nomor 2 

Tahap pertama pemecahan masalah pada tahap level literasi matematika 
 

yaitu memahami masalah. SS mampu menyebutkan semua informasi yang 

diberikan dari pertanyaan dengan baik meskipun tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap membuat rencana, SS 

tidak menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana 

penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. Berikut wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada SS. 

 

Peneliti : Apa yang adik ketahui setelah membaca soal tersebut? 
 

SS : menghitung jumlah masing-masing perlengkapan menulis yang 

andi punya 
 

Peneliti : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 
 

SS : apakah adiknya masih mendapatkan bagian dan apa saja dan 

berapa perlengkapan menulis yang di dapatkan oleh Andi 
 

Peneliti : Apa yang adik lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut ? 
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SS : 1 pak pensil warna sama dengan 12 pensil warna, 1 pak spidol 

sama dengan 30 spidol, 1 pak pulpen = 8 pulpen 
 

Peneliti : Apakah adik pernah menyelesaikan soal terebut sebelumnya? 

SS : tidak sama sekali kak 

Peneliti : Bagaimana cara adik menghitung banyak kue, kue kering, kue 

lapis, roti gula pada soal tersebut? 
 

SS : melihat gambar kue diatas piring 
 

Peneliti : Rumus apa yang adik gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 
 

SS : perkalian, pembagian, dan pengurangan. 
 

Peneliti : Apakah adik menyelesaikan soal tersebut secara berurutan? 

SS : iya kak 

Peneliti : Apakah ada cara lain yang adik gunakan untuk menyelesaikan 

soal? 
 

SS : tidak ada kak kayaknya 
 

Peneliti : Apa alasan sehingga adik menggunakan cara tersebut? 

SS : tidak ada alasan kak masih cara yang bapak guru kasih 

Peneliti : Apa yang adik lakukan bila ada soal yang belum dipahami? 

SS : bertanya sama teman kak atau bapak guru 

Peneliti : Menurut adik, apakah soal tersebut mudah di kerjakan? 

SS : lumayan susah lumayan mudah kak 

Peneliti : Apa alasan adik sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

2 cara tersebut? 
 

SS : satu cara kak 
 

Peneliti : Apa alasan adik mengatakan jawaban adik itu benar? 

SS : masih ragu tapi semoga benar perhitunganku kak 

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa SS dapat mencapai 

indikator pada tahap merencanakan penyelesaian masalah. Tahap menjalankan 
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rencana SS mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya 

serta menuliskan langkah-langkahnya dengan benar dan tepat sehingga 

menghasilkan jawaban benar. Tahap memeriksa kembali, SS mampu mengecek 

kembali hasilnya dan konsisten dalam menyimpulkan jawaban. Dengan demikian 

dapat dikatakan SS mencapai semua indikator tahapan level literasi matematika 

dalam menyelesaikan masalah kuantitas pada nomor 2. 

 

c. Subjek Berkemampuan Rendah 

 

Hasil analisis subjek berkemampuan rendah dalam memecahkan masalah 

operasi pecahan disajikan sebagai berikut: 

 

1) Soal Nomor 1 

 

Hampir sama dengan ST dan SS, SR mengerjakan soal nomor 1 secara 

langsung. SR mengerjakan soal dengan tidak menuliskan unsur diketahui dan 

ditanyakan terlebih dahulu, terlihat pada gambar 4.7. Hal ini terulang ketika SR 

mengerjakan dua soal yang lain. 

 

 

Gambar 4.7 Jawaban subjek berkemampuan rendah dalam soal nomor 1 
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Tahap pertama memahami masalah pada tahapan level literasi matematika 

yaitu memahami masalah. SR mampu menyebutkan semua informasi yang 

diberikan dari pertanyaan dengan baik meskipun tidak menuliskan unsur diketahui 

dan ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap membuat rencana, SR juga tidak 

menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana 

penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. Berikut wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada SR. 

 

Peneliti : Apa yang adik ketahui setelah membaca soal tersebut? 

SR : kue kering, roti lapis dan roti gula 

Peneliti : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

SR : menghitung jumlah kue atau cemilan 

Peneliti : Apa yang adik lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut ? 

SR : menghitung 

Peneliti : Apakah adik pernah menyelesaikan soal terebut sebelumnya? 

SR : tida pernah 

Peneliti : Bagaimana cara adik menghitung banyak kue, kue kering, kue 

lapis, roti gula pada soal tersebut? 
 

SR : membagi hasil kak 
 

Peneliti : Rumus apa yang adik gunakan untuk menyelesaikan soal 
tersebut? 

 

SR : hitung-hitungan kak 
 

Peneliti : Apakah adik menyelesaikan soal tersebut secara berurutan? 

SR : tidak kak 

Peneliti : Apakah ada cara lain yang adik gunakan untuk menyelesaikan 

soal? 
 

SR : tidak ada cara lainnya kak 
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Peneliti : Apa alasan sehingga adik menggunakan cara tersebut? 

SR : tidak ada alasan 

Peneliti : Apa yang adik lakukan bila ada soal yang belum dipahami? 

SR : bertanya sama bapak guru 

Peneliti : Menurut adik, apakah soal tersebut mudah di kerjakan? 

SR : susah susah gampang kak 

Peneliti : Apa alasan adik sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

2 cara tersebut? 
 

SR : penjumlahan kak 
 

Peneliti : Apa alasan adik mengatakan jawaban adik itu benar? 

SR : belum yakin sama jawaban saya kak 

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa SR dapat mencapai 

indikator pada tahap merencanakan penyelesaian masalah. Tahap menjalankan 

rencana SR mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya 

serta menuliskan langkah-langkahnya dengan benar dan tepat sehingga 

menghasilkan jawaban benar. Tahap memeriksa kembali, SR mampu mengecek 

kembali hasilnya dan konsisten dalam menyimpulkan jawaban. Dengan demikian 

dapat dikatakan SR mencapai semua indikator tahapan level literasi matematika 

dalam menyelesaikan masalah kuantitas pada nomor 1. 

 

2) Soal Nomor 2 

 

SR mengerjakan soal secara langsung, SR mengerjakan soal dengan tidak 

menuliskan unsur diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, terlihat pada gambar 

4.8. 
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Gambar 4.8 Jawaban subjek berkemampuan rendah dalam soal nomor 2 

 

Tahap pertama pemecahan masalah pada tahapan level literasi matematika 

yaitu memahami masalah. SR mampu menyebutkan semua informasi yang 

diberikan dari pertanyaan dengan baik meskipun tidak menuliskan unsur yang 

diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap membuat rencana, SR 

tidak menuliskannya pada lembar jawaban. Berikut wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti kepada SR. 

 

Peneliti : Apa yang adik ketahui setelah membaca soal tersebut? 

SR : pensil , pulpen, spidol 

Peneliti : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

SR : menghitung jumlah perlengkapan menulis 

Peneliti : Apa yang adik lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut ? 

SR : hitung-hitung pembagian 

Peneliti : Apakah adik pernah menyelesaikan soal terebut sebelumnya? 

SR : tida pernah 

Peneliti : Bagaimana cara adik menghitung banyak kue, kue kering, kue 

lapis, roti gula pada soal tersebut? 
 

SR : menjumlahkan dan membagukan 
 

Peneliti : Rumus apa yang adik gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 
 

SR : pembagian dan penjumlahan 
 

Peneliti : Apakah adik menyelesaikan soal tersebut secara berurutan? 

SR : tidak kak 
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Peneliti : Apakah ada cara lain yang adik gunakan untuk menyelesaikan 

soal? 
 

SR : tidak tau kak, kayaknya tidak ada 
 

Peneliti : Apa alasan sehingga adik menggunakan cara tersebut? 

SR : tidak ada alasan 

Peneliti : Apa yang adik lakukan bila ada soal yang belum dipahami? 

SR : bertanya 

Peneliti : Menurut adik, apakah soal tersebut mudah di kerjakan? 

SR : susah susah gampang kak 

Peneliti : Apa alasan adik sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

2 cara tersebut? 
 

SR : tidak ada alasan kak saya kerjakan dengan satu cara 

Peneliti : Apa alasan adik mengatakan jawaban adik itu benar? 

SR : belum yakin kak dengan jawaban saya sendiri 

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa SR dapat mencapai 

indikator pada tahap merencanakan penyelesaian masalah. Selanjutnya tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian, SR tidak dapat mengerjakan sesuai dengan 

rencana sehingga menghasilkan jawaban yang tidak tepat. Kesulitan dalam 

memahami soal kuantitas menjadi penyebab siswa berkemampuan rendah tidak 

dapat memenuhi indikator pada tahap melaksanakan rencana. Tahap terakhir dalam 

indikator pemecahan masalah polya ialah mengecek kembali jawaban. Pada tahap 

ini SR ragu dengan jawabannya sehingga menyimpulkan jawaban yang tidak tepat. 

Dengan demikian SR hanya dapat melalui tahap memahami masalah dan membuat 

rencana penyelesaian dalam menyelesaikan masalah kuantitas pada nomor 2 

berdasarkan indikator tahapan level literasi matematika. 
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B. Pembahasan 

 

Pada uraian berikut ini akan menjawab rumusan masalah pada bab 1 yaitu 

mengetahui kemampuan siswa dalam mengatasi soal numerasi pada materi 

kuantitas ? 

1. Subjek Berkemampuan Tinggi 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara subjek 

berkemampuan tinggi tentang kemampuan pemecahan masalah dalam 

menyelesaikan kuantitas pada kedua soal yang digunakan, menunjukkan bahwa 

subjek berkemampuan tinggi dapat melalui semua indikator tahapan level literasi 

matematika. Tahap pertama pemecahan masalah pada tahapan level literasi 

matematika yaitu memahami masalah, subjek berkemampuan tinggi mampu 

menyebutkan semua informasi yang diberikan dari pertanyaan dengan baik 

meskipun tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada lembar 

jawaban. Pada tahap kedua membuat rencana, subjek berkemampuan tinggi tidak 

menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana 

penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. 

 

Siswa berkemampuan tinggi mampu menganalisis dan membentuk sebuah 

permasalahan kedalam bentuk matematika. Siswa yang tidak menuliskan apa yang 

ia pahami dari soal dan rencana penyelesaian masalah bukan berarti tidak bisa 

mengerjakan soal tersebut, hanya saja mereka tidak ingin menduakalikan pekerjaan 

dan ingin mempersingkat waktu. 

2. Subjek Berkemampuan Sedang 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara subjek 

berkemampuan sedang tentang kemampuan pemecahan masalah dalam 

menyelesaikan numerasi materi kuantitas pada kedua soal yang digunakan, 

menunjukkan bahwa subjek berkemampuan sedang hanya mampu melalui semua 

indikator tahapan level literasi matematika pada soal nomor 1 dan 2. 

 

Pada tahap kedua membuat rencana, subjek berkemampuan sedang tidak 

menuliskannya pada lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana 

penyelesaian masalah berdasarkan soal dengan benar. Tahap ketiga melaksanakan 

rencana penyelesaian, subjek berkemampuan sedang tidak mengerjakan sesuai 

dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya serta menuliskan langkah- 

langkahnya dengan tidak benar. Tahap memeriksa kembali, subjek berkemampuan 

sedang tidak mampu mengerjakan kembali soalnya sehingga menyimpulkan hasil 

jawaban yang tidak tepat. Subjek berkemampuan sedang hanya mampu melalui 2 

tahap yaitu memahami masalah dan membuat rencana penyelesaian. 

 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa siswa berkemampuan sedang dan 

rendah memiliki kesamaan yaitu kurang tepat pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian sehingga menghasilkan jawaban yang tidak tepat. Ditemukan bahwa 

siswa berkemampuan sedang lebih baik pada tahap membuat rencana penyelesaian 

dalam memecahkan masalah. Siswa berkemampuan sedang masih kesulitan dalam 

numerasi materi kuantitas. 

 
 

2. Subjek Berkemampuan Sedang 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara subjek 

berkemampuan sedang tentang kemampuan pemecahan masalah dalam 

menyelesaikan kuantitas pada dua soal yang digunakan, menunjukkan bahwa subjek 

berkemampuan sedang hanya mampu melalui semua indikator tahapan level literasi 

matematika pada soal nomor 1 dan 2. 

 

Tahap pertama pemecahan masalah pada tahapan level literasi matematika 

yaitu memahami masalah, subjek berkemampuan sedang mampu menyebutkan 

semua informasi yang diberikan dari pertanyaan dengan baik meskipun tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap 

kedua membuat rencana, subjek berkemampuan sedang tidak menuliskannya pada 

lembar jawaban namun dapat menceritakan rencana penyelesaian masalah 

berdasarkan soal dengan benar. 

 

3. Subjek Berkemampuan Rendah 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara subjek 

berkemampuan rendah tentang kemampuan pemecahan masalah dalam 

menyelesaikan numerasi materi kuantitas pada kedua soal yang digunakan, 

menunjukkan bahwa subjek berkemampuan sedang hanya mampu melalui semua 

indikator tahapan level literasi matematika pada soal nomor 1. 

 

Sedangkan pada soal nomor 2 subjek berkemampuan rendah belum mampu 

melalui semua indikator tahapan level literasi matematika. Tahap pertama 

pemecahan masalah pada tahapan level literasi matematika yaitu memahami 

masalah, subjek berkemampuan rendah mampu menyebutkan semua informasi 

yang diberikan dari pertanyaan dengan baik meskipun tidak menuliskan apa yang 
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diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap kedua membuat rencana 

penyelesaian, subjek berkemampuan rendah tidak menuliskannya pada lembar 

jawaban namun dapat menceritakan rencana penyelesaian masalah berdasarkan 

soal dengan benar. Tahap ketiga melaksanakan rencana penyelesaian, subjek 

berkemampuan rendah tidak mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat 

sebelumnya. Tahap memeriksa kembali, subjek berkemampuan rendah tidak 

mampu mengerjakan kembali soalnya sehingga menyimpulkan hasil jawaban yang 

tidak tepat. Dengan demikian dapat dikatakan subjek berkemampuan rendah tidak 

mencapai semua indikator tahapan level literasi matematika dalam menyelesaikan 

masalah numerasi matei kuantitas pada nomor 

2. Subjek berkemampuan sedang hanya mampu melalui 2 tahap yaitu memahami 

masalah dan membuat rencana penyelesaian. 

Siswa berkemampuan rendah belum mampu melalui tahap membuat rencana 

penyelesaian dalam memecahkan masalah level literasi matematika. Hal ini 

membuktikan bahwa siswa berkemampuan sedang lebih baik daripada siswa 

berkemampuan rendah yang hanya melalui tahap memahami masalah. Siswa 

berkemampuan rendah masih kesulitan dalam memahami dan menganalisis 

permasalahan sehingga membuat mereka kesulitan mengubah permasalahan 

kedalam bentuk matematika dan penyelesaiannya. Selain itu siswa berkemampuan 

rendah masih kesulitan dalam mengoperasikan bentuk kuantitas. 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 

1. Siswa berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah mampu melalui 

semua tahapan pemecahan masalah level literasi matematika. Mereka tetap mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan tepat, memiliki kemampuan operasi hitung 

yang sudah sangat baik. Siswa yang tidak menuliskan apa yang dipahami dari soal 

dan rencana penyelesaian masalah bukan berarti tidak bisa mengerjakan, hanya saja 

mereka tidak ingin menduakalikan pekerjaan dan ingin mempersingkat waktu. 

2. Siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan masalah, belum mampu 

melalui semua tahapan pemecahan masalah level literasi matematika, hanya dapat 

melalui tahapan memahami masalah dan membuat rencana penyelesaian. Mereka 

masih kesulitan dalam mengoperasikan numerasi materi kuantitas dengan tahapan 

level literasi matematika, hanya dapat melalui tahap memahami masalah dan belum 

mampu mengubah suatu masalah kedalam bentuk matematika lebih cenderung 

mengoperasikan angka yang telah ada dalam permasalahan. 

3. Kemampuan siswa  rendah, sedang dan tinggi, siswa rendah berada pada level 1 

dan 2 karena mampu menjawab beberapa soal pada beberapa indikator yang di 

tentukan, begitupun dengan siswa berkemampuan sedang yang berada pada level 3 

dan siswa berkemampuan tinggi berada pada level 4 pada indikator yang telah di 

tentukan. 
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B. Saran 

 

Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan pemecahan masalah yang berbeda. 

Perbedaan tersebut dapat terlihat pada setiap tahapan pemecahan masalah 

matematika berdasarkan tahapan level literasi matematika. Kemapuan pemecahan 

masalah ini dapat ditingkatkan dengan latihan soal berbasis masalah sehingga 

menuntut siswa untuk lebih memahami dalam pemecahan suatu permasalahan. 

Dengan mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah setiap siswa berbeda 

dapat mempermudah guru dalam menentukan strategi dan metode yang efektif 

dalam pembelajaran. 
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LEMBAR SOAL LITERASI MATEMATIKA 

 
Sekolah : 

 
Mata Pelajaran : 

 
Kelas/Semester : 

 
Waktu : 

 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal berikut! 

2. Tulislah identitasdiri pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Kerjakan secara individu dan dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah. 

4. Tidak diperkenankan membuka buku matematika atau catatan apapun, 

menggunakan kalkulator, telepon genggam, laptop, serta tidak diperkenankan 

bertanya atau bekerjasama. 

5. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum menjawab. 

6. Harap memeriksa kembali jawaban Anda sebelum dikumpul. 
 
 

 
Kerjakan Soal Berikut! 

 
1. Ibu sedang membuat camilan kue kering, roti lapis, dan roti gula. 

 

Camilan akan dibagikan sama banyak kepada Ayah, Rendra, dan Bagus. Tapi, 

Bagus sudah memakan 4 kue kering, 1 roti lapis, dan 2 roti gula terlebih dahulu. 

Apakah Bagus masih mendapatkan bagiannya? Jika ya, apa saja dan berapa camilan 

yang didapatnya? 
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2. Andi mempunyaipensil warna, pulpen, dan spidol. 
 
 

Andi akan membagikannya sama banyak kepada teman sekelasnya dan adiknya 

yaitu Santi, Dimas,dan Anggi. Tapi, Andi sudah membagikan kepada adiknya yaitu 

Anggi2 pensil warna, 2 pulpen, dan 4 spidolpada saat dirumah. Apakah Adiknya 

masih mendapatkan bagian? Jika masih, apa saja dan berapa perlengkapan menulis 

yang didapat oleh adik Andi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SELAMAT BEKERJA 
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LEMBAR JAWABAN SOAL LITERASI MATEMATIKA 

 

 
Nama Lengkap : ............................................................ 

Kelas : ……………………………………… 

Hari/Tanggal : ...……………………………………. 

No. HP/WA : ............................................................. 
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ALTERNATIF JAWABAN SOAL LITERASI MATEMATIKA 
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1. Ibu sedang membuat camilan kue kering, roti lapis, dan roti gula. 
 

Camilan akan dibagikan sama banyak kepada Ayah, Rendra, dan Bagus. Tapi, 

Bagus sudah memakan 4 kue kering, 1 roti lapis, dan 2 roti gula terlebih dahulu. 

Apakah Bagus masih mendapatkan bagiannya? Jika ya, apa saja dan berapa camilan 

yang didapatnya? 

 

KUNCI JAWABAN: 

 

Kita hitung jumlah masing-masing camilan yang dibuat. 

 

Kue kering 

 

1 piring = 6 kue kering 

 

6 piring = 6 × 6 = 36 kue kering 

 

Roti lapis 

 

1 piring = 3 roti lapis 

 

4 piring = 4 × 3 = 12 roti lapis 

 

Roti gula 

 

1 piring = 4 roti gula 

 

3 piring = 3 × 4 = 12 roti gula 

Dengan demikian, didapatkan: 

· 36 kue kering 

 

· 12 roti lapis 

 

· 12 roti gula 

 

Ketiga camilan akan dibagi kepada 3 orang sama banyak. Sehingga masing- masing 

orang mendapatkan 
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Jumlah kue kering = 36 ÷ 3 = 12 kue kering 

Jumlah roti lapis = 12 ÷ 3 = 4 roti lapis 

Jumlah roti gula = 12 ÷ 3 = 4 roti gula 

Bagus sudah memakan 4 kue kering, 1 roti lapis, dan 2 roti gula. 

Maka, sisa bagian Bagus adalah 

Kue kering = 12 − 4 = 8 kue kering 

Roti lapis = 4 − 1 = 3 roti lapis 

Roti gula = 4 − 2 = 2 roti gula 

Jadi, Bagus masih mendapatkan bagian yaitu 8 kue kering, 3 roti lapis, dan 2 roti gula. 
 
 
 

2. Andi mempunyaipensil warna, pulpen, dan spidol. 
 
 

Andi akan membagikannya sama banyak kepada teman sekelasnya dan adiknya 

yaitu Santi, Dimas,dan Anggi. Tapi, Andi sudah membagikan kepada adiknya yaitu 

Anggi2 pensil warna, 2 pulpen, dan 4 spidolpada saat dirumah. Apakah Adiknya 

masih mendapatkan bagian? Jika masih, apa saja dan berapa perlengkapan menulis 

yang didapat oleh adik Andi? 

 

KUNCI JAWABAN: 

 

Kita hitung jumlah masing-masing perlengkapan menulis yang Andi punya. 

 

Pensil warna 

 

1 pak = 12 pensil warna 

 

3 pak pensil warna = 3×12 = 36 pensil warna 

 

Pulpen 

 

1 pak = 8 pulpen 
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6 Pak = 6×8 = 48 Pulpen 

 

Spidol 

 

1 pak = 10 spidol 

 

3 pak = 3 ×10 = 30 Spidol 

Dengan demikian, didapatkan: 

· 36 pensil warna 

 

· 48 pulpen 

 

· 30 spidol 

 

Ketiga perlenglapan menulis akan dibagi kepada 3 orang sama banyak. Sehingga 

masing-masing orang mendapatkan 

 

Jumlah pensil warna = 36 ÷ 3 = 12 pensil warna 

Jumlah pulpen = 48÷ 3 = 16 pulpen 

Jumlah spidol = 30÷ 3 = 10 spidol 

 

Anggi sudah diberi 2 pensil warna, 2 pulpen, dan 4 spidol. 

 

Maka, sisa bagian Anggi adalah 

 

pensil warna = 12 −2 = 10 pensil warna 

 

pulpen = 16−2 = 14 pulpen 

 

spidol = 10−4 = 6 spidol 

 
Jadi, Anggi masih mendapatkan bagian yaitu 10 pensil warna , 14 pulpen, dan 6 spidol. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
A. Judul: 
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Analisis Kemampuan siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal numerasi 

materi kuantitas 

B. Permasalahan: 

 

1. Bagaimana kemampuan Siswa dalam menyelesaikan soal numerasi pada 

materi kuantitas ? 

2. Tujuan: 

 

1. Untuk menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal numerasi 

pada materi kuantitas 

C. Metode Wawancara : berbasis tugas 

 
D. Petunjuk wawancara: 

 
1. Wawancara dilakukan secara face to face (disesuaikan dengan kondisi saat 

ini). 

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan antara peneliti dan subjek. 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok 

permasalahan yang sama. 

4. Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa akan 

diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti 

permasalahan. 

 

 

 
E. Langkah Pelaksanaan 

 
1. Wawancara dilakukan setelah pengerjaan tes literasi matematika. 
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2. Siswa yang diwawancarai adalah siswa yang terpilih menjadi subjek. 

 

3. Proses wawancara didokumentasikan dengan menggunakan media rekam 

video. 

C. Indikator Literasi Matematika 

 

Pedoman Wawancara 
 

 
 

Level Deskripsi Indikator Pertanyaan Inti 

1 Siswa dapat 

menggunakan 

pengetahuanny 

a untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

rutin, dan 

dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

konteksnya 

umum. 

1) 

Mengidentifikasi 

informasi 

 
2) Menyelesaikan 

permasalahan 

rutin 

 
3) Melakukan 

tindakan stimuli 

1. Apa yang adik ketahui setelah 

membaca soal tersebut? 
 

2. Apa yang ditanyakan pada soal 

tersebut? 

 
 

3. Apa yang adik lakukan untuk 

menyelesasikan soal tersebut ? 

2 Siswa dapat 

menginterpreta 

sikan masalah 

dan 

menyelesaikan 

nya 

dengan rumus. 

1) Memilih 

informasi yang 

relevan 

 
2) Mengerjakan 

algoritma dasar 

 

3) Memberikan 

alasan langsung 

1. Apakah adik pernah pernah 

menyelesaikan soal tersebut 

sebelumnya? 

2. Bagaimana cara adik 

menghitung banyak kue, 

kuekering, kue lapis, roti gula 

pada soal tersebut? 

3. Rumus apa yang adik gunakan 

untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

3 Siswa dapat 1) Melaksanakan 1. Apakah adik menyelesaikan soal 
tersebut secara berurutan ? 
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 melaksanakan prosedur yang  

prosedur 

dengan baik 

berurutan 

2)Menginterprest 

2. Apakah ada cara lainyang adik 

gunakan untuk menyelesaikan 

soal ? 

dalam asikan dan  

menyelesaikan 

soal serta dapat 

menggunakan 

representasi 

3. Apa alasan sehingga adik 

menggunakan cara tersebut? 

memilih berdasarkan  

strategi sumber informasi  

pemecahan yang berbeda  

masalah. 3)  

 Mengomunikasik  

 an hasil  

 interprestasi dan  

 alas an  

4 Siswa dapat 1) Menggunakan 1. Apa yang adiklakukan bila ada 

soal yang belum di pahami? 
 

2. Menurut adik, apakah soal 

tersebut mudah di kerjakan? 

 
 

3. Apaalasanadiksehinggasoalterse 

butdapat di selesaikandengan 2 

caratersebut ? 

 

4. Apa alasan adikmengatakan 

jawaban adik itu benar ? 

 bekerja secara keterampilan 

 efektif dengan matematis dengan 

 model dan baik 

 dapat memilih 2) Bekerja secara 

 serta efektif dengan 

 mengintegrasik model dalam 

 an resprentasi situasi yang 

 yang konkret tetapi 

 berbeda,kemud kompleks 

 ian 3) 

 menghubungka Mengemukakan 

 n dengan dunia alasan dan 

 nyata pandangan yang 

  fleksibel 

  sesuai dengan 

  konteks 
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  4)Mengomunikasi 

kan alasan 

disertai 

argumentasi 

berdasar 

pada interprestasi 

dan tindakan 

mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Indikator Alternatif Jawaban Soal 
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Level indikator Soal Jawaban 

 1) Mengidentifikasi 1.Ibu sedang membuat 1).Kue Kering 

1 piring = 6 kue 

kering 

6 piring = 6x6 = 

36 kue 

 

2).Roti lapis 

1 piring = 3 kue 

lapis 

4 piring = 4x3 = 

12 roti 

 

3).Roti gula 

1 piring = 4 roti 

gula 

3 piring = 3x4 = 

12 roti 

 informasi cemilan kue kering, 

  ,roti lapis dan roti gula 

  yang isi di dalam 

  piringnya berbeda beda 

  yang akan di bagikan 

  kepada ayah, rendra 

  dan bagus 

 

 

 

 

 
1 

2) Menyelesaikan 

permasalahan rutin 

2. Bagus sudah 

memakan 4 kue kering, 

1 roti lapis, dan 2 roti 

gula terlebih dahulu. 

Apakah Bagus masih 

mendapatkan 

bagiannya? Jika ia, apa 

saja dan berapa 

cemilan yang di 

dapatkan 

Yang di dapatkan 

dari cemilan yang 

ibu buat adalah : 

 

Total kue kering 

dalam 6 piring 

adalah 36 

 

Total roti lapis 

dalam 4 piring 

adalah 12 

 

Total roti gula 

dalam 3 piring 

adalah 12 

 

Ketiga cemilan akan 

di bagi kepada 3 

orang sama banyak, 

sehingga masing 

masing orang 

mendapatkan. 

 3) Melakukan tindakan 

stimuli 

3. Jika cemilan akan di 

bagi kepada 3 orang 

sama banyak, berapa 

3.Jumlah kue kering 

= 36 ÷ 3 = 12 kue 

kering 
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  banyak kue yang di 

dapatkan ketiga orang 

tersebut ? 

Jumlah roti lapis = 

12 ÷ 3 = 4 roti lapis 

 

Jumlah roti gula = 

12 ÷ 3 = 4 roti gula 

 1)Memilih informasi 

yang relevan 

1. Siapakah Yang 

sudah memakan kue 

bagiannya ? 

1.Bagus sudah 

memakan 4 kue 

kering, 1 roti lapis, 

dan 2 roti gula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

2)Mengerjakan 

algoritma dasar 
2. Camilan akan 

dibagikan sama banyak 

kepada Ayah, Rendra, 

dan Bagus. Tapi, 

Bagus sudah memakan 

4 kue kering, 1 roti 

lapis, dan 2 roti gula 

terlebih  dahulu. 

Apakah Bagus masih 

mendapatkan 

bagiannya? Jika ya, apa 

saja dan  berapa 

camilan yang 

didapatnya? 

2. Bagus sudah 

memakan 4 kue 

kering, 1 roti lapis, 

dan 2 roti gula. 

 

Maka, sisa bagian 

Bagus adalah 

 

Kue kering = 12 − 4 

= 8 kue kering 

 

Roti lapis = 4 − 1 = 3 

roti lapis 

 

Roti gula = 4 − 2 = 2 

roti gula 

   
Jadi, Bagus masih 
mendapatkan bagian 
yaitu 8 kue kering, 3 
roti lapis, dan 2 roti 
gula. 

 3) Melakukan tindakan 

stimuli 

3.bagus sudah 

memakan 4 kue kering 

1 roti lapis dan 2 roti 

gula Apakah bagus 

masih mendapatkan 

bagiannya , jika ia apa 

saja dan berapa 

cemilannya ? 

3. Bagus sudah 

memakan 4 kue 

kering, 1 roti lapis, 

dan 2 roti gula. 

 

Maka, sisa bagian 

Bagus adalah = 

 

Kue kering = 12 − 4 
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   = 8 kue kering 

 
Roti lapis = 4 − 1 = 3 

roti lapis 

 

Roti gula = 4 − 2 = 2 

roti gula 

 
Jadi, Bagus masih 

mendapatkan bagian 

yaitu 8 kue kering, 3 

roti lapis, dan 2 roti 

gula. 

 1) Melaksanakan 1. Bagaimana cara 1. Dengan cara 

menghitung berapa 

cemilan yang di buat 

oleh, ibu bagus setelah 

itu cemilan di bagikan 

kepada 3 orang sama 

banyak sehingga dapat 

di simpulkan bahwa 

bagus masih meiliki 

bagian yaitu 8 kue 

kering 3 roti lapis dan 
2 roti gula. 

 prosedur yang berurutan mengetahui bagus 

  mendapatkan bagian 

  cemilan yang ibu buat 

  ? 

 

 
3 

2)Menginterprestasikan 

dan menggunakan 

2. Jika cemilan akan di 

bagi kepada 3 orang 

sama banyak, berapa 

banyak kue yang di 

dapatkan ketiga orang 

tersebut ? 

2.Jumlah kue kering 

= 36 ÷ 3 = 12 kue 
kering 

 representasi  

 
berdasarkan sumber 

Jumlah roti lapis = 
12 ÷ 3 = 4 roti lapis 

 informasi yang berbeda  

  Jumlah roti gula = 

12 ÷ 3 = 4 roti gula 

 3) Mengomunikasikan 

hasil interpretasi dan 

alasan 

Berapakah sisa cemilan 

yang di dapatkan bagus 

? 

Bagus masih 

mendapatkan bagian 

yaitu 8 kue kering, 3 

roti lapis, dan 2 roti 

gula. 
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 1) Menggunakan 

keterampilan matematis 

dengan baik 

Berapa Jumlah 

keseluruhan cemilan 

yang di buat ibu ? 

Kue kering 

 

1 piring = 6 kue 

kering 

   
6 piring = 6 × 6 = 36 

kue kering 

   
Roti lapis 

   
1 piring = 3 roti lapis 

   
4 piring = 4 × 3 = 12 

roti lapis 

   
Roti gula 

   
1 piring = 4 roti gula 

   
3 piring = 3 × 4 = 12 

roti gula 

 

4 

  
Dengan demikian, 

didapatkan: 

   
· 36 kue kering 

   
· 12 roti lapis 

   
· 12 roti gula 

 2) Bekerja secara efektif 

dengan model dalam 

situasi yang 

Berapakah jumlah 

masing masing cemilan 

yang di buat ibu ? 

Kue kering 

 

1 piring = 6 kue 

kering 

 konkret tetapi kompleks  
6 piring = 6 x 6 = 36 

kue kering 

   
Roti lapis 

   
1 piring = 3 roti lapis 

   
4 piring = 4 x 3 = 12 

roti lapis 
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   Roti gula 

1 piring = 4 roti gula 

3 piring = 3 x 4 = 12 

roti gula 

Dengan demikian, 

didapatkan : 

36 kue kering 

12 roti lapis 

12 roti gula 

3) Mengemukakan 

alasan dan pandangan 

yang fleksibel 

 Mampu menjelaskan 

jawaban secara baik 

dan benar secara 

masuk akal 

sesuai dengan konteks  

 4)Mengomunikasikan  Menyelesaikan secara 

keseluruhan soal dan 

mendapatkan hasil 

akhir atau 

kesimpulan. 

alasan disertai 

argumentasi berdasar 

pada interprestasi dan 

tindakan mereka 
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