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Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai matematika Indonesia 

dalam studi komparatif internasional PISA. Dalam penelitian tersebut, kemampuan 

literasi matematis siswa Indonesia terutama kemampuan literasi matematis di atas 

level 2 memiliki skor yang sangat kecil dan jauh dari rata-rata internasional. Untuk itu 

diperlukan suatu cara yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

literasi matematis siswa terutama untuk level 3 dan level 4. Salah satu alternatif yang 

dapat digunakan adalah melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan 

metacognitive scaffolding menggunakan multimedia interaktif. Berdasarkan hal 

tersebut akan dibandingkan peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 

level 4 antara siswa SMA yang mendapat pembelajaran matematika dengan 

pendekatan metacognitive scaffolding menggunakan multimedia interaktif dan siswa 

SMA yang mendapat pembelajaran matematika dengan pendekatan langsung. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuasi-eksperimen 

dengan desain kelompok kontrol pretest postest. Penelitian dilakukan terhadap dua 

kelas di suatu SMA di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 

level 4 siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan metacognitive scaffolding lebih baik daripada peningkatan kemampuan 

literasi matematis level 3 dan level 4 siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan langsung. 

Kata kunci: Kemampuan Literasi Matematis Level 3 dan 4, Multimedia Interaktif, 

Pendekatan Metacognitive Scaffolding. 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam standar isi untuk satuan pendidikan menengah atas (SMA/MA/sederajat) [1], disebutkan bahwa 

mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1) 

Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh; 4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Namun pada pelaksanaannya, pembelajaran matematika 

di sekolah tidak selalu menekankan kepada siswa agar dapat meningkatkan semua kemampuan tersebut, 

namun masih terfokus kepada buku teks. Pembelajaran seperti ini dirasa kurang mampu meningkatkan 

semua kemampuan matematis siswa sehingga siswa hanya mampu mengerjakan soal berdasarkan apa yang 

dicontohkan oleh guru. Jika siswa diberikan soal yang bersifat non-rutin, mereka akan merasa kesulitan 

karena tidak terbiasa. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai matematika Indonesia dalam studi 

komparatif internasional PISA (Programme for International Student Assesment) yang dilaksanakan oleh 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Ini berarti bahwa pendidikan 

matematika di Indonesia belum mampu menuntaskan literasi matematis (mathematical literacy). 

Literasi matematis sejalan dengan kompetensi matematis merupakan kemampuan-kemampuan yang 

penting dan harus dimiliki oleh siswa karena sangat menunjang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

Literasi matematis secara bahasa dapat diartikan sebagai melek matematika. PISA [2] menjelaskan bahwa 

literasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan, dan 

menterjemahkan matematika dalam berbagai konteks. Dalam hal ini, termasuk pula kemampuan untuk 
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menerapkan penalaran matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat untuk 

menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena. 

Indonesia mengikuti PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dengan hasil yang kurang memuaskan dan 

selalu berada di bawah rata-rata internasional. Dalam PISA tahun 2009 untuk bidang matematika, 

kemampuan siswa yang diuji menggunakan 6 level, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada siswa 

Indonesia yang mencapai level 6 (0%); hanya 0,1% siswa yang mencapai level 5; 0,9% mencapai level 4; 

5,4% yang mencapai level 3; 16,9% yang mencapai level 2; 33,1% mencapau level 1; dan kebanyakan 

siswa Indonesia (43,5%) berada di bawah level 1 yang berarti siswa belum memiliki literasi matematis [2]. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa di Indonesia memiliki literasi matematis yang 

masih di bawah rata-rata. Secara umum kemampuan siswa Indonesia berada pada level terendah dalam 

skala pengukuran PISA, yaitu hanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam konteks yang 

sederhana dan rutin. 

Lemahnya literasi matematis siswa Indonesia untuk kategori level 3 sampai 6 ini disebabkan oleh (1) 

siswa belum mempu mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimum dalam mata pelajaran 

matematika di sekolah; (2) proses pembelajaran matematika belum menjadikan siswa mempunyai 

kebiasaan membaca sambil berpikir dan bekerja, agar dapat memahami informasi esensial dan strategis 

dalam menyelesaikan soal; (3) dari penyelesaian soal-soal yang dibuat siswa, tampak bahwa dosis 

mekanistik masih terlalu besar dan dosis penalaran masih rendah; (4) mata pelajaran matematika bagi 

siswa belum menjadi “sekolah berpikir”. Siswa masih cenderung menerima informasi kemudian 

melupakannya, sehingga mata pelajaran matematika belum mampu membuat siswa cerdik, cerdas, dan 

cekatan [3]. 

Dalam referensi [4] diungkapkan beberapa hal yang seyogyanya dilakukan oleh guru untuk membuat 

siswanya lebih termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam belajar matematika sebagai berikut. 1) 

Memperlihatkan betapa bermanfaatnya matematika bagi kehidupan melalui contoh-contoh penerapan 

matematika yang relevan dengan dunia keseharian siswa; 2) Menggunakan teknik, metode, dan pendekatan 

pembelajaran matematika yang tepat, sesuai dengan karakteristik topik yang disajikan; 3) Memanfaatkan 

teknik, metode, dan pendekatan yang bervariasi dalam pembelajaran matematika agar tidak monoton. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan literasi matematis siswa adalah dengan 

menggunakan teknik, metode, dan pendekatan pembelajaran matematika yang menuntut siswa untuk dapat 

menguasai materi tanpa harus berpusat pada guru dalam pembelajarannya. Siswa yang belajar secara 

mandiri kemudian merasakan kesulitan maka dia dikatakan berada pada ZPD (Zone of Proximal 

Development) siswa. Salah satu metode atau pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan ketika siswa 

merasakan kesulitan tersebut adalah metacognitive scaffolding. 

Scaffolding atau bimbingan bertahap adalah suatu model pembimbingan yang bertolak dari 

kemampuan aktual peserta didik agar dapat mencapai kemampuan potensialnya [5]. Lebih lanjut, pada [5] 

dijelaskan bahwa pentahapan yang dimaksud dalam konteks ini bisa diartikan pula sebagai suatu transisi 

yang memungkinkan peserta didik beranjak dari pengalaman yang telah ada pada diri mereka ke 

pengalaman baru melalui bantuan orang yang lebih ahli. 

Scaffolding ini dibutuhkan karena sebenarnya siswa memiliki potensi yang sangat kaya namun siswa 

belum memiliki kemampuan untuk mengorganisir informasi atau kemampuan awal yang telah dia miliki. 

Kemampuan mengorganisir ini di dalam [6] dikenal sebagai salah satu bentuk kemampuan metacognitive. 

Selanjutnya [6] menambahkan bahwa untuk melibatkan metakognisi siswa pada saat berada pada ZPDnya, 

maka dibutuhkan bantuan berupa scaffolding dari guru atau orang yang lebih menguasai. Bantuan yang 

dimaksud disini bukan dengan cara memberikan teorema atau rumus yang berkaitan dengan masalah yang 

dihadapi siswa, namun berupa bantuan yang mengarahkan siswa melibatkan metakognisinya dalam belajar. 

Bantuan dalam dalam hal ini dapat berupa pertanyaan, arahan, atau perintah yang diistilahkan sebagai 

metacognitive scaffolding. 

Setiap siswa tentu memiliki kemampuan metakognitif yang berbeda, sehingga tentu saja guru dalam 

memberikan bantuan kepada siswa harus memberikan bantuan yang berbeda-beda kepada setiap siswa 

tergantung kepada kemampuan yang dimilikinya. Sehingga hal ini akan menjadi suatu hambatan bagi guru 

dalam menerapkan pendekatan metacognitive scaffolding dalam pembelajaran matematika di kelas yang 

terdiri dari puluhan siswa. Untuk itu, perlu adanya suatu alat/media yang bisa memudahkan guru untuk 

memberikan bantuan kepada setiap siswa. Alat yang dapat digunakan dalam pembelajaran metacognitive 

scaffolding ini salah satunya adalah dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer. 

Di dalam [7] diungkapkan, multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang 

oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas 

kepada penggunanya. Dalam hal ini interaktif berarti adanya komunikasi dua arah dari multimedia sebagai 

pemberi informasi dan user sebagai penerima informasi. Di dalam [7] dijelaskan pula bahwa multimedia 
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interaktif memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif; 

2) Pendidik akan dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran; 3) 

Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu 

kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran; 4) Menambah motivasi peserta 

didik; 5) Mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan dengan penjelasan biasa; 6) 

Melatih peserta didik untuk lebih mandiri. 

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, pendekatan pembelajaran metacognitive scaffolding 

dengan memanfaatkan multimedia interaktif dipandang sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan 

literasi matematis siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi 

matematis level 3 dan 4 siswa melalui pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif dalam materi aplikasi 

turunan di kelas XI SMA. 

Rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 

dan 4 siswa dalam materi aplikasi turunan di SMA Kelas XI IPA. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: apakah peningkatan literasi matematis level 3 dan 4 siswa yang memperoleh 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan 

multimedia interaktif lebih baik daripada peningkatan literasi matematis level 3 dan 4 siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pembelajaran langsung? 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan desain Nonequivalent 

Control Group Pretest-posttest Design, yaitu desain yang melibatkan dua kelompok yang dibandingkan. 

Pada kuasi eksperimen ini subjek tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan 

subjek apa adanya [8]. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 11 Kota Bandung tahun 

pelajaran 2012/2013. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah siswa di kelas XI IPA 3 sebagai kelas 

eksperimen yang akan mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan metacognitive 

scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif dan siswa di kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol 

yang akan mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan langsung. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes yaitu tes kemampuan literasi matematis level 3 dan 4. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dari 

hasil pretest dan posttest masing-masing kelas. Pengolahan data kuantitatif menggunakan bantuan software 

IBM SPSS Statistics 20. 

A. Peningkatan Kemampuan Literasi Matematis Level 3 dan 4 

Kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 diukur menggunakan instrumen tes kemampuan literasi 

matematis level 3 dan 4 sebelum dan setelah pembelajaran (pretes dan postes). Pretes dilakukan pada 

pertemuan ke-1, pembelajaran dilaksanakan pada pertemuan ke-2 sampai ke-4, dan postes dilakukan pada 

pertemuan ke-5. Pretes dilakukan untuk memperoleh data kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 

siswa sebelum perlakuan pembelajaran. Sedangkan postes dilakukan untuk memperoleh data kemampuan 

literasi matematis level 3 dan 4 siswa setelah perlakuan pembelajaran. Pretes dan postes ini diberikan baik 

kepada siswa di kelas eksperimen maupun kepada siswa di kelas kontrol. 

 

1. Analisis Data Pretes Kemampuan Literasi Matematis Level 3 dan 4 

Analisis deskriptif data pretes dilakukan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 20. 

Adapun statistik deskriptif data pretes untuk kemampuan literasi matematis level 3 menunjukkan bahwa 

rata-rata skor pretes kelas eksperimen adalah 20,54 dengan skor maksimum 58 dan skor minimum 10; 

sedangkan rata-rata skor pretes kelas kontrol adalah 27,44 dengan skor maksimum 48 dan skor minimum 

10. Dengan demikian, terlihat bahwa rata-rata skor pretes kelas kontrol relatif lebih besar daripada rata-rata 

skor pretes kelas eksperimen. Sedangkan untuk kemampuan literasi matematis level 4 menunjukkan bahwa 

rata-rata skor pretes kelas eksperimen adalah 10,98 dengan skor maksimum 25 dan skor minimum 5; rata-

rata skor pretes kelas kontrol tidak terlalu jauh berbeda dengan rata-rata skor pretes kelas eksperimen yaitu 

sebesar 10,72 dengan skor maksimum 25 dan skor minimum 5. Untuk menyimpulkan apakah rata-rata 

kemampuan awal literasi matematis level 3 dan 4 kelas eksperimen berbeda secara signifikan dengan kelas 

kontrol akan dilakukan uji statistik inferensial dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas Distribusi 
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Uji normalitas distribusi digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 20 dengan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk menggunakan taraf signifikansi 5%. Hasil pengujiannya 

disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. 
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data Pretes Literasi Matematis Level 3 dan 4 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Level 3 Kelas Eksperimen 0,292 39 0,000 0,725 39 0,000 

Skor Level 3 Kelas Kontrol 0,278 39 0,000 0,833 39 0,000 

Skor Level 4 Kelas Eksperimen 0,207 41 0,000 0,895 41 0,002 

Skor Level 4 Kelas Kontrol 0,230 39 0,000 0,883 39 0,001 

H0 : Data pretes literasi matematis level 3 kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal 

Dari Tabel 1, terlihat bahwa dengan uji Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk untuk kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol diperoleh nilai Sig. = 0,000. Karena kedua kelas tersebut memiliki nilai 

Sig. yang kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Ini berarti data sampel skor pretes level 3 dan 4 kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, tidak akan dilakukan uji 

homogenitas varians. Pengujian yang akan dilakukan selanjutnya adalah uji kesamaan kemampuan awal 

literasi matematis level 3 dan 4 dengan menggunakan uji statistik non parametrik Mann-Whitney U. 

b. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics 20 untuk uji kesamaan dua rata-rata non-parametrik 

Mann-Withney U untuk level 3 diperoleh hasil yang rangkumannya disajikan dalam Tabel 2 berikut. 
Tabel 2 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Skor Pretes Literasi Matematis Level 3 

 

 

 

 

 

 

 
H0 : Tidak terdapat perbedaan skor pretes literasi matematis level 3 kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Dengan uji Mann-Whitney diperoleh nilai Sig. yaitu sebesar 0,000 dimana 0,000 kurang dari 0,05. 

Berdasarkan kriteria pengujian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak pada taraf signifikansi 

5% ( = 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan awal literasi matematis level 3 siswa di kelas eksperimen dan siswa di kelas kontrol. 

Karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal literasi matematis level 3 siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji perbedaan gain 

literasi matematis level 3 antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Sedangkan untuk kemampuan literasi matematis level 4 dengan cara yang sama diperoleh hasil yang 

rangkumannya disajikan dalam tabel 3 berikut. 
Tabel 3 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Skor Pretes Literasi Matematis Level 4 

 

 

 
 

 

 
 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan skor pretes literasi matematis level 4 kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Dengan uji Mann-Whitney U diperoleh nilai Sig. yaitu sebesar 0,855 dimana 0,855 lebih dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima pada taraf signifikansi 5% ( = 0,05). Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal literasi 

matematis level 4 siswa di kelas eksperimen dan siswa di kelas kontrol. 

Karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal literasi matematis level 4 siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji perbedaan rata-rata 

skor postes literasi matematis level 4 antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

2. Uji Perbedaan Gain Kemampuan Literasi Matematis Level 3 dan Skor Postes Kemampuan Literasi 

Matematis Level 4 

Analisis deskriptif data indeks gain level 3 dan data skor postes level 4 dilakukan menggunakan 

bantuan software IBM SPSS Statistics 20. Adapun statistik deskriptif data indeks gain level 3 
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menunjukkan bahwa rata-rata indeks gain kelas eksperimen adalah 0,7688 dengan indeks gain maksimum 

1,00 dan indeks gain minimum 0,12; sedangkan rata-rata indeks gain kelas kontrol adalah 0,6846 dengan 

indeks gain maksimum 0,92 dan indeks gain minimum 0,48. Dengan demikian, terlihat bahwa rata-rata 

indeks gain kelas eksperimen relatif lebih besar daripada rata-rata indeks gain kelas kontrol. Namun 

demikian, untuk menyimpulkan apakah peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 kelas 

eksperimen berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol akan dilakukan uji statistik inferensial. 

Sedangkan untuk skor postes menunjukkan bahwa rata-rata skor postes kelas eksperimen adalah 86,73 

dengan skor maksimum 100 dan skor minimum 60; sedangkan rata-rata skor postes kelas kontrol adalah 

67,26 dengan skor maksimum 80 dan skor minimum 45. Dengan demikian, terlihat bahwa rata-rata skor 

postes kelas eksperimen relatif lebih besar daripada rata-rata skor postes kelas kontrol. Namun demikian, 

untuk menyimpulkan apakah peningkatan kemampuan literasi matematis level 4 kelas eksperimen berbeda 

secara signifikan dengan kelas kontrol akan dilakukan uji statistik inferensial dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas Distribusi 

Uji normalitas distribusi digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 20 dengan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk menggunakan taraf signifikansi 5%. Hasil pengujiannya 

disajikan dalam Tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Indeks Gain Kemampuan Literasi Matematis Level 3 

Dan Skor Postes Kemampuan Literasi Matematis Level 4 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Indeks Gain Kelas Kontrol 0,177 39 0,003 0,958 39 0,158 

Indeks Gain Kelas Eksperimen 0,214 39 0,000 0,833 39 0,000 

Skor Postes Kelas Eksperimen 0,146 41 0,028 0,945 41 0,048 

Skor Postes Kelas Kontrol 0,151 39 0,026 0,953 39 0,104 

H0 : Data indeks gain literasi matematis level 3 kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal 

 

Untuk indeks gain kemampuan literasi matematis level 3 dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov untuk kelas kontrol diperoleh nilai Sig. = 0,003. Karena Sig. = 0,003 kurang dari 0,05 maka H0 

ditolak. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk untuk data indeks gain 

kelas eksperimen diperoleh nilai Sig. = 0,000. Karena Sig. = 0,000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ini 

berarti data indeks gain kemampuan literasi matematis level 3 siswa di kelas eksperimen tidak 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, tidak akan dilakukan uji homogenitas varians untuk data indeks 

gain kemampuan literasi matematis level 3. Pengujian yang akan dilakukan selanjutnya adalah uji 

perbedaan rata-rata data indeks gain kemampuan literasi matematis level 3 dengan menggunakan uji 

statistik non parametrik Mann-Whitney. 

Sedangkan untuk data skor postes kemampuan literasi matematis level 4 dengan uji Kolmogorov-

Smirnov untuk kelas eksperimen diperoleh nilai Sig. = 0,028 sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh 

nilai Sig. = 0,026. Karena kedua kelas tersebut memiliki nilai Sig. yang kurang dari 0,05, artinya H0 

ditolak. Ini berarti data sampel skor postes level 4 kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi 

normal. Oleh karena itu, tidak akan dilakukan uji homogenitas varians. Pengujian yang akan dilakukan 

selanjutnya adalah uji perbedaan kemampuan akhir literasi matematis level 4 dengan menggunakan uji 

statistik non parametrik Mann-Whitney U. 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 20 untuk uji perbedaan dua rata-rata non-

parametrik Mann-Withney U diperoleh hasil yang rangkumannya disajikan dalam tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Indeks Gain Kemampuan Literasi Matematis Level 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
H0 : Tidak terdapat perbedaan indeks gain kemampuan literasi matematis level 3 kelas kontrol dan kelas eksperimen 
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Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 0,002. Karena pengujiannya menggunakan uji 

perbedaan rata-rata satu pihak maka nilai Sig. (2-tailed) harus dibagi dua. Sehingga nilai Sig. menjadi 

0,001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Artinya dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata indeks gain kemampuan literasi matematis level 3 kelas 

eksperimen lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan rata-rata indeks gain kemampuan literasi 

matematis level 3 kelas kontrol. 

Sedangkan untuk uji perbedaan rata-rata skor postes kemampuan literasi matematis level 4 dengan 

cara yang sama diperoleh hasil seperti ditunjukkan dalam tabel 6 berikut. 
Tabel 6 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Skor Postes 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan skor postes literasi matematis level 4 kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Dengan uji Mann-Whitney U diperoleh nilai Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,000. Karena pengujiannya 

menggunakan uji perbedaan rata-rata satu pihak maka nilai Sig. (2-tailed) harus dibagi dua. Sehingga 

nilai Sig. menjadi 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak pada taraf signifikansi 5% ( = 0,05). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi 

matematis level 4 siswa di kelas eksperimen dan siswa di kelas kontrol. 

c. Analisis Data Indeks Gain Kemampuan Literasi Matematis Level 3 dan 4 

Peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 kemudian dianalisis melalui data indeks gain 

ternormalisasinya. Berdasarkan hasil analisis terhadap data indeks gain ternormalisasi diperoleh 

perbedaan komposisi peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Adapun komposisi tersebut disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut. 
Tabel 7. Komposisi Interpretasi Indeks Gain Kemampuan Literasi Matematis Level 3 dan 4  

Level 

Kemampuan 
Kelas Interpretasi Indeks Gain 

Frekuensi 

Siswa 
Predikat Persentase 

Level 3 

Eksperimen 
       29 Tinggi 70,73% 

                9 Sedang 21,95% 

         3 Rendah 7,32% 

Kontrol 
       15 Tinggi 38,46% 

                24 Sedang 61,54% 

         0 Rendah 0,00% 

Level 4 

Eksperimen 
       38 Tinggi 92,68% 

                3 Sedang 7,32% 

         0 Rendah 0,00% 

Kontrol 
       6 Tinggi 15,38% 

                33 Sedang 84,62% 

         0 Rendah 0,00% 

 

Berdasarkan tabel 7, diperoleh gambaran bahwa pada umumnya peningkatan kemampuan literasi 

matematis level 3 dan 4 kelas eksperimen tergolong memiliki predikat tinggi, sedangkan pada umumnya 

peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 kelas kontrol tergolong memiliki predikat 

sedang. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian telah menunjukkan dengan jelas bahwa terdapat peningkatan kemampuan literasi 

matematis level 3 dan 4 siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif maupun siswa yang memperoleh 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan langsung. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia 

interaktif secara signifikan lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

langsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif dapat memberikan 

pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa. 
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Referensi [9] menyatakan bahwa pendekatan metacognitive scaffolding mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan self eficacy matematis. Sementara itu hasil penelitian 

dalam [10] menemukan bahwa penerapan strategi scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif 

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran TIK. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pendekatan metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif tidak hanya 

mampu meningkatkan kemampuan-kemampuan matematis maupun prestasi belajar dalam pelajaran TIK 

seperti yang ditemukan dalam [9] dan [10] tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan literasi 

matematis level 3 dan 4 siswa. 

Untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa perlu belajar bagaimana untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam masalah yang dihadapi, menggunakan fakta, aturan, 

algoritma, prosedur dalam matematika untuk memecahkan masalah, dan menafsirkan kembali hasil 

pemecahan masalah secara matematis ke dalam konteks permasalahan yang dihadapi menafsirkan 

permasalahan yang dihadapi secara matematis, menggunakan fakta, aturan, algoritma, prosedur dalam 

matematika untuk memecahkan masalah, menggunakan representasi yang berbeda dalam proses 

menemukan solusi permasalahan, memanipulasi informasi yang diperoleh, menafsirkan kembali hasil 

pemecahan masalah secara matematis ke dalam konteks permasalahan yang dihadapi, dan memberikan 

alasan terhadap hasil perhitungan secara matematis maupun kesimpulan yang didapat. Dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan metacognitive scaffolding ini siswa didorong 

untuk mampu mengungkapkan kembali permasalahan yang dihadapi secara matematis, mengidentifikasi 

hubungan antar unsur yang diketahui, merancang strategi penyelesaian masalah, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Dalam pendekatan metacognitive scaffolding, pembelajaran diawali dengan pengajuan masalah kepada 

siswa. Pada saat siswa mengalami kesulitan dalam memahami masalah ataupun ketika proses penyelesaian 

masalah, multimedia interaktif memberikan bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang 

memungkinkan siswa dapat mengaitkan masalah yang dihadapi dengan masalah yang pernah 

diselesaikannya. Melalui cara ini, membuat siswa mampu memahami masalah, menggunakan fakta, 

aturan, algoritma, prosedur dalam matematika untuk memecahkan masalah, menggunakan representasi 

yang berbeda, memanipulasi informasi, menafsirkan kembali hasil pemecahan masalah yang dihadapi, dan 

memberikan alasan atau kesimpulan yang didapat. Di samping itu, hasil studi ini juga konsisten dengan 

hasil studi Maryanti dalam [3] yang menyatakan bahwa kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan metode metacognitive guidance lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. 

Kualitas peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa dapat dilihat dari data indeks 

gain. Rata-rata indeks gain ternormalisasi siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

metacognitive scaffolding tergolong tinggi. Sedangkan rata-rata indeks gain ternormalisasi siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan langsung dapat dikategorikan ke dalam kategori sedang. 

Dari uraian di atas, patut diduga bahwa hadirnya multimedia interaktif yang memberikan bantuan 

berupa pertanyaan metakognitif dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

metacognitive scaffolding di satu pihak, dan adanya penjelasan konsep dan contoh penyelesaian masalah 

matematis dalam pembelajaran langsung di lain pihak adalah faktor-faktor yang dapat menjelaskan salah 

satu hasil penelitian ini, yaitu peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metacognitive scaffolding lebih tinggi daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan langsung. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peningkatan literasi matematis level 3 dan 4 

antara siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan metacognitive 

scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif dan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan pendekatan langsung diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Peningkatan kemampuan 

literasi matematis level 3 dan 4 siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia interaktif lebih baik daripada 

peningkatan kemampuan literasi matematis level 3 dan 4 siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan langsung. 

Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi guru matematika, pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan metacognitive scaffolding dengan memanfaatkan multimedia 

interaktif hendaknya dijadikan salah satu alternatif pembelajaran untuk diimplementasikan di kelas, 

sehingga diharapkan literasi matematis level 4 siswa dapat meningkat dan juga dapat membuat proses 

pembelajaran menjadi semakin menarik dan menyenangkan. Namun dalam pelaksanaannya guru harus 
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tetap memberikan bantuan tambahan dan tetap mengawasi kegiatan pembelajaran, tidak sepenuhnya 

pembelajaran diserahkan kepada multimedia interaktif yang telah dibuat; 2) Bagi sekolah, penerapan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan metacognitive scaffolding melalui multimedia 

interaktif perlu adanya dukungan baik moril maupun materil, terutama dalam hal penyediaan sarana dan 

prasarana yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu, perlu adanya pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam membuat multimedia interaktif. 
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