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Abstrak—Literasi atau melek matematika adalah salah satu issue yang tengah 

digalakkan dalam dunia pendidikan. Istilah tersebut berkenaan dengan kemampuan 

siswa dalam memahami matematika yang ada di sekitarnya sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kajian 

literatur dan hasil penelitian, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan 

generasi melek matematika ialah melalui pemodelan matematika. Pemodelan 

matematika menyediakan kerangka yang menghubungkan matematika dengan situasi 

kehidupan nyata. Langkah-langkah di dalam pemodelan matematika membantu siswa 

untuk mengembangkan berbagai kompetensi matematika, khususnya kepekaan siswa 

terhadap matematika dalam berbagai permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, perlu 

adanya upaya untuk dapat mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran 

matematika. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah pandangan guru ke 

arah pandangan realistic. Karena pembelajaran yang diterapkan oleh pandangan 

realist cocok untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika. Selanjutnya 

ketika guru sudah berada dalam satu visi, maka yang perlu diperbaiki adalah 

pembelajaran di dalam kelas. Poin utamanya adalah penggunaan konteks yang tepat 

sehingga dapat memfasilitasi pemodelan matematika. Selain merancang pembelajaran 

dengan baik, karakteristik siswa dalam menghadapi masalah matematika yang 

bekaitan dengan konteks juga menjadi hal penting untuk dipahami oleh guru. Dengan 

demikian guru dapat memfasilitasi kebutuhan siswa dalam melakukan pemodelan. 

Harapannya upaya tersebut dapat mendukung terciptanya generasi melek matematika. 

Kata kunci: Pemodelan Matematika, Melek Matematika 

I. PENDAHULUAN 

Manusia tidak cukup memahami konsep secara teoritis saja tetapi juga dituntut untuk dapat 
mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai permasalahan kehidupan. Mulai dari permasalahan 
lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dunia kerja maupun permasalahan pribadi. Terlebih lagi di era 
digitalisasi ini, perubahan zaman yang terjadi begitu cepat menuntut adanya generasi yang siap 
menghadapi setiap tantangan perubahan zaman. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh di sekolah dapat menjadi salah satu 
kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Matematika adalah bahasa untuk berkomunikasi dan 
merupakan alat untuk memprediksi dan menjelaskan realita [1]. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas 
bahwa tujuan pembelajaran matematika tidak sekedar untuk penguasan materi. Lebih dari itu, melalui 
pembelajaran matematika yang tepat, siswa diharapkan mendapatkan bekal untuk menerapkan pola pikir 
matematika ke dalam masalah kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 
matematika, yaitu untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam 
kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang [2]. 

Namun, pentingnya pembelajaran matematika tersebut belum sepenuhnya disadari oleh sebagian besar 
siswa. Seringkali, siswa mempertanyakan kegunaan mempelajari matematika dan beranggapan bahwa 
matematika tidak memiliki relevansi dengan kehidupan mereka. Akibatnya, mereka cenderung enggan 
untuk mempelajari matematika yang berujung pada kurangnya kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 
pengetahuan matematika di berbagai bidang. Kemampuan tersebut sering disebut dengan kemampuan 
literasi atau melek matematika. PISA [3] mengartikan kemampuan literasi sebagai kapasitas seseorang 
untuk memformulasikan, menerapkan, dan menginterpretasikan matematika ke dalam berbagai konteks. 
Kemampuan tersebut meliputi penalaran secara matematis dan penggunaan konsep, prosedur, fakta dan 
alat matematis untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi fenomena. Kemampuan tersebut 
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membantu siswa untuk mengenali peran matematika di dunia nyata serta membuat argumen dan keputusan 
rasional sebagai warga negara yang konstruktif, peduli dan reflektif. 

Kurangnya kemampuan melek matematika diduga disebabkan oleh kurangnya aktivitas atau tugas 
pembelajaran matematika yang melibatkan konteks dalam kehidupan sehari-hari [4]. Sebaiknya, siswa 
yang belajar matematika diberikan pengalaman untuk memahami kaitan matematika dengan konteks 
kehidupannya. Contoh sederhananya ialah siswa diberikan pemahaman bahwa simbol-simbol yang 
digunakan di dalam matematika merupakan sebagian kecil dari konteks dunia nyata. Sebagai alternatif 
dalam memberikan pengalaman dan pemahaman pada siswa terkait dengan konteks, pembelajaran 
matematika di kelas dapat menerapkan aktivitas pemodelan matematika.  

Pemodelan matematika menyediakan kerangka yang ideal untuk mewujudkan generasi melek 
matematika. Dengan kata lain, pemodelan memiliki peran dalam mengembangkan kepekaan siswa 
terhadap kegunaan matematika dan penerapannya dalam kehidupan. Pemodelan matematika dimaksudkan 
untuk membantu siswa memahami dunia, mendukung pembelajaran matematika (motivasi, konsep, 
formasi, pemahaman, penopang), serta berkontribusi untuk mengembangkan berbagai kompetensi dan 
sikap matematis [5]. Dengan demikian, melalui pemodelan, pembelajaran matematika menjadi lebih 
bermakna hingga dapat membekali siswa dalam menghadapi berbagai tuntutan perkembangan zaman.  

Lalu, apakah yang dimaksud dengan pemodelan matematika? Apa kaitan pemodelan matematika 
dengan kemampuan melek matematika? Bagaimana cara mengimplementasikan pemodelan matematika ke 
dalam pembelajaran matematika? Artikel ini akan menguraikan ketiga hal tersebut sehingga dapat 
memberikan kontribusi dan sumbang saran dalam rangka mewujudkan generasi melek matematika.  

II. PEMBAHASAN 

A. Pemodelan Matematika 

Pemodelan merupakan penghubung antara matematika dengan dunia nyata. Dengan kata lain, 

pemodelan dapat menjadi proses yang mampu mendukung siswa dalam memperoleh pemahaman 

matematika melalui konteks dunia nyata. Sebaliknya, matematika dapat menjadi alat untuk membantu 

siswa dalam memahami kehidupan. Secara lebih spesifik, pemodelan matematika dapat diartikan sebagai 

penggunaan matematika untuk menyelesaikan masalah di luar konteks matematika secara matematis [6]. 

Dalam pemodelan matematika, konteks atau masalah nyata disusun dalam suatu model matematika 

sehingga mudah ditemukan solusinya. Proses pembentukan model matematika tersebut melalui abstraksi 

dan idealisasi berdasarkan prinsip-prinsip matematika.  

Berdasarkan proyek Didaktische Interventionsformen für einen selbständigkeitsorientierten 

aufgabengesteuerten Unterricht am Beispiel Mathematik (DISUM) proses pemodelan tersebut melibatkan 

tujuh langkah [5] seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Tahap pertama adalah construction, yaitu 

memahami situasi yang diketahui pada masalah. Pada tahap ini siswa harus mengkonstruksi model 

situasi. Tahap kedua adalah simplifying/structuring, yaitu menstruktur situasi. Misalnya dengan 

menggunakan variabel dan menyederhanakan situasi. Tahap ketiga adalah matematisation, yaitu 

mentransformasi model nyata ke dalam model matematis, misalnya dengan membuat persamaan yang 

memuat variabel. Tahap keempat adalah working mathematically, yaitu bekerja secara matematis seperti 

menghitung, dan lain-lain sehingga mendapatkan hasil secara matematis. Tahap kelima adalah 

interpreting, yaitu menginterpretasikan hasil matematis ke dalam dunia nyata. Tahap selanjutnya adalah 

validation, yaitu memvalidasi hasil. Tahap terakhir adalah exposing yaitu mengungkapkan hasil yang 

diperoleh. 

 

GAMBAR 1. PROSES PEMODELAN [5] 
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Pemodelan matematika pada Gambar 1 dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Swan [7] aplikasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu aplikasi ilustratif dan aplikasi 

aktif yang diilustrasikan pada Gambar 2. Aplikasi ilustratif adalah pembelajaran yang fokus pada topik 

matematika tertentu, kemudian menerapkan berbagai aplikasinya ke luar konteks matematika. Sebaliknya, 

dalam aplikasi aktif, pembelajaran lebih fokus pada situasi tertentu, kemudian dipilih alat matematis yang 

sesuai untuk menyelesaikan masalah pada situasi tersebut. Kedua aplikasi ini baik untuk 

diimplementasikan dalam pembelajaran matematika dalam rangka mewujudkan generasi melek 

matematika.  

  

a. Aplikasi ilustratif b. Aplikasi aktif 

GAMBAR 2. TIPE APLIKASI PEMODELAN [7] 

B. Pemodelan Matematika dan Melek Matematika 

Dari uraian tentang proses pemodelan, tampak bahwa aktivitas pemodelan melibatkan langkah-

langkah yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan matematis, termasuk 

kemampuan melek matematika. Ketika siswa melakukan tugas-tugas pemodelan, khususnya pada saat 

memahami masalah, mereka merumuskan pertanyaan tentang konteks serta mengungkapkan pikirannya 

dalam berbagai representasi, seperti kata-kata, diagram, lembar kerja, persamaan dan grafik. Siswa juga 

didorong untuk menghubungkan pengetahuan matematika mereka dengan konteks yang dihadapi. Mereka 

akan berpikir tentang kegunaan dari pengetahuan matematikanya dan berusaha membuat koneksi. 

Aktivitas ini memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan mereka dalam mengenali peran 

matematika di dunia nyata, yang merupakan salah satu aspek dalam kemampuan literasi matematika. 

Setelah itu, menurut [8] dalam proses pemodelan matematika, aktivitas menyederhanakan atau 

menstrukturkan, melibatkan aktivitas untuk menganalisis unsur-unsur dari situasi masalah, 

mengidentifikasi fitur-fitur penting, membuat asumsi yang mungkin membantu analisis, mengidentifikasi 

sub-masalah, membagi masalah ke dalam komponen esensial, memperluas komponen dan mencari 

representasi yang cocok untuk membantu memperjelas, mengeksplorasi komponen yang dipilih, bekerja 

secara matematis, serta mendefinisikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Proses 

tersebut melibatkan rantai panjang penalaran [8]. Oleh karena itu, aktivitas menyederhanakan atau 

menstrukturkan, mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan penalaran yang menjadi bagian 

dari kemampuan literasi matematika.  

Pada aktivitas matematisasi, siswa juga harus melakukan penalaran secara matematis, menggunakan 

konsep, prosedur, fakta dan alat matematis untuk menemukan model yang sesuai, sehingga masalah dapat 

diselesaikan dengan mudah. Aktivitas tersebut jelas mendukung kemampuan literasi matematika siswa. 

Selanjutnya, pada aktivitas bekerja secara matematis, siswa didorong untuk menggunakan alat matematis 

untuk menyelesaikan konteks yang dihadapi. Hal ini merupakan salah satu kemampuan dalam literasi 

matematika.  

Pada langkah menginterpretasi dan memvalidasi hasil, siswa dituntut untuk mengevaluasi dan 

merefleksikan hasil yang mereka temukan. Melalui aktivitas ini, siswa juga dapat meninjau dan 

mengembangkan model dan solusi yang lebih umum. Selanjutnya pada langkah terakhir, siswa dibiasakan 

untuk dapat mengungkapkan atau mengomunikasikan hasil yang diperolehnya dengan benar. Hal ini akan 

mendorong siswa untuk membuat argumen dan keputusan yang rasional serta dapat dipercaya. Seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kemampuan menginterpretasi dan memvalidasi hasil 

merupakan bagian dari kemampuan literasi matematika. 

Secara keseluruhan, dalam aktivitas pemodelan siswa mendapat berbagai pengalaman yang terkait 

dengan kemampuan melek matematika. Mencari solusi dari suatu permasalahan menggunakan pemodelan 

matematika ini merupakan suatu kompetensi yang penting untuk dikembangkan. Untuk mewujudkan 

generasi yang melek matematika, aktivitas tersebut sudah semestinya dijadikan sebagai inti dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa yang 

belajar matematika dengan pemodelan berbasis realistik lebih baik dalam kemampuan komunikasi, 

Topik 

Matematika 

Berbagai aplikasi 

Berbagai cara matematis 

Situasi praktis 
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kompetensi strategik matematika, penalaran adaptif dan pemecahan masalah [9]. Kemampuan-

kemampuan tersebut dibutuhkan dalam literasi matematika. 

Namun, bagi siswa, tugas dalam pemodelan mungkin memerlukan tuntutan kognitif yang tinggi 

karena melibatkan kemampuan untuk menerjemahkan antara matematika dan realitas sebelum mampu 

menemukan ide matematika yang sesuai. Pemodelan juga memerlukan berbagai kemampuan matematis 

yang lain, misalnya dalam mengaplikasikan strategi pemecahan masalah, kemampuan membaca dan 

memahami teks. Dengan demikian perlu berbagai upaya untuk dapat menerapkan pemodelan matematika 

ke dalam pembelajaran matematika. Bagian selanjutnya akan menguraikan bagaimana implementasi 

pemodelan matematika dalam pembelajaran matematika. 

C. Implementasi di dalam Pembelajaran 

Pemodelan matematika mungkin tidak terlalu mudah untuk diimplementasikan di dalam pembelajaran. 

Terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Beberapa hal urgen yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1) Mengubah Pandangan Guru: Untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bermatematika 

harus dimulai sejak dini, termasuk kemampuan literasi matematika. Kemampuan tersebut dapat terbentuk 

dalam diri siswa melalui proses pembiasaan atau latihan. Semakin awal siswa dikenalkan dengan 

matematika yang ada disekitarnya, maka kemampuan literasi matematika siswa yang terbentuk juga 

semakin kuat. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam proses pembentukannya.  
Menurut Treffers [10], pendekatan pembelajaran matematika dibagi menjadi empat pandangan, yaitu 

mechanistic, structuralistic, empiristic, dan realistic. Keempat pandangan tersebut memberikan perlakuan 
yang berbeda kepada siswa di dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini juga berpengaruh kepada 
cara guru mengajarkan matematika. Mechanist mengajarkan matematika kepada siswa dengan cara 
memberikan rumus-rumus yang harus dihafal guna menyelesaikan soal-soal. Structuralist mengajarkan 
matematika kepada siswa dengan menekankan bahwa matematika merupakan sebuah struktur/ skema, 
sehingga antara satu materi dengan lainnya saling berkaitan, antara rumus satu dengan lainnya saling 
berhubungan. Empirist mengajarkan matematika kepada siswa dengan cara menyediakan berbagai material 
yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, namun tidak membawanya ke dalam bentuk formal 
matematika. Realist mengajarkan matematika kepada siswa dengan menggunakan konteks kehidupan nyata 
yang kemudian diformalisasikan ke dalam bentuk matematika. 

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa kemampuan literasi matematika berkaitan erat dengan 
konteks, maka pembelajaran yang berlangsung harus menyediakan berbagai konteks dalam kehidupan 
sehari-hari siswa. Berdasarkan paparan dari keempat pandangan di atas, tentunya dapat dilihat bahwa 
pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan kemampuan literasi sesuai dengan pandangan realist. 
Pembelajaran matematika yang dikemukakan pandangan empirist juga menyediakan konteks, namun tidak 
membawanya ke dalam bentuk matematika formal. Hal ini akan menyulitkan ketika siswa harus 
mempelajari bentuk formal matematika. Padahal sebagaimana pengertian dari literasi matematika yaitu 
agar siswa dapat merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Dengan 
kata lain, siswa harus memahami matematika formal di samping memahami konteks matematika. 

Pandangan guru menjadi salah satu masalah yang penting untuk menerapkan pembelajaran yang 
memuat konteks-konteks matematika. Keyakinan dan atau pandangan guru matematika memiliki pengaruh 
yang kuat pada praktik pembelajaran [11]. Apabila guru memandang bahwa pembelajaran matematika 
sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum realis, maka guru cenderung menerapkan pembelajaran 
realistic. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pandangan guru yang tidak sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan, yakni mewujudkan generasi melek matematika. Ketika pandangan guru sudah sesuai dengan 
apa yang diharapkan, maka guru akan berusaha dengan sendirinya menerapkan pembelajaran yang sesuai 
dengan pandangan yang ia ikuti. 

Mengubah pandangan guru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih untuk guru yang 
sudah bertahun-tahun mengajar dengan cara yang sama, yang secara tidak langsung menganut pandangan 
tertentu. Hal ini membutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, melalui 
berbagai macam pelatihan. Pada awalnya memang sulit, namun jika dilakukan secara terus menerus dan 
berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan pandangan guru akan berubah. Dengan mengubah pandangan 
guru agar menganut pandangan realistic, maka untuk mewujudkan generasi melek matematika tidak hanya 
menjadi angan-angan belaka, karena guru sudah berada dalam satu visi. 

2) Menerapkan Pembelajaran yang Tepat: Tak baik jika hanya mengubah pandangan guru tanpa 

membekali apa saja yang harus dilakukan di dalam pembelajaran. Untuk mewujudkan generasi melek 

matematika, maka pembelajaran yang dilakukan juga harus dirancang dengan baik. Seperti yang telah 

dipaparkan sebelumnya bahwa literasi matematika berkaitan erat dengan konteks, maka pembelajaran 
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yang dilakukan juga harus memuat konteks. Poin penting yang harus dipahami oleh guru ialah terkait 

dengan konteks. Konteks dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang tergambar dalam permasalahan. 

Lebih lanjut, situasi yang dimaksud ialah merujuk pada dunia dimana siswa ditempatkan, atau secara 

sederhana dapat dianalogikan dengan tema [12]. Di dalam [3], tema yang dapat digunakan antara lain 

personal, pekerjaan, sosial, dan science. Pemilihan tema bisa sangat beragam, tidak hanya sebatas itu. 

Dalam pemilihan tema, yang terpenting adalah dapat menumbuhkan motivasi siswa di dalam belajar 

matematika.   
Selain itu, yang perlu diperhatikan guru adalah terkait penggunaan konteks dalam masalah yang 

diajukan untuk membelajarkan siswa. Terdapat tiga macam soal-soal kontekstual yang dikemukakan oleh 
De Lange [13], yaitu (1) soal tanpa konteks, (2) soal dengan konteks kamuflase, dan (3) soal dengan 
konteks yang relevan. Contoh soal terkait pengelompokan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

TABEL 1. CONTOH PENGELOMPOKAN SOAL-SOAL KONTEKSTUAL 

Tidak ada konteks Konteks kamuflase Konteks yang relevan dengan konsep 

Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 

   cm,        cm, dan        cm. 
Jika kelilingnya 24 cm, maka berapakah 

panjang sisi yang terpendek? 

Pak Ali memelihara ternak ayam dan 

kambing. Ia menghitung banyak kepala 

ayam dan kambing 25 kepala dan banyak 

kaki ayam dan kambing 72 kaki. 

Bantulah Pak Ali untuk menghitung 

berapa ekor ayam dan kambing! 

Pemimpin asrama memperkirakan dapat 

menyediakan beras untuk kebutuhan 45 

orang dalam 20 hari. jika datang lagi 5 

orang ke asrama itu, dalam berapa hari 

persediaan beras itu akan habis? 

Pengelompokan tersebut membuat batasan yang jelas tentang konteks yang baik digunakan di dalam 
pembelajaran atau tidak. Konteks yang baik untuk menunjang pemodelan matematika yaitu konteks tipe 
ketiga yang relevan dengan konsep. Namun, guru sering terjebak atau terkecoh pada konteks kamuflase. 
Fakta tersebut dikarenakan pembuatan soal kontekstual tidaklah mudah, sehingga guru sering 
memanipulasi soal seolah-olah menjadi soal kontekstual. Hal ini perlu diperhatikan karena akan 
berpengaruh terhadap pemodelan matematika yang juga berdampak pada literasi matematika siswa. 

Di sisi lain, De Lange [12] juga membagi konteks menjadi tiga tingkatan, yaitu konteks orde pertama, 
konteks orde kedua, dan konteks orde ketiga. Konteks orde ketiga memenuhi karakteristik untuk proses 
matematisasi konseptual, yakni memungkinkan siswa membangun konsep matematika yang baru [12]. 
Selanjutnya disajikan contoh konteks orde ketiga yang diadaptasi dari [12]. 

Dalam rangka Hari Batik Nasional, suatu toko souvenir menjual paket kaos batik yang harganya 
tercetak dalam bentuk poster (Gambar 3). Harga yang tertera pada bagian kanan poster menunjukkan 
harga paket kaos pada baris yang bersesuaian (misal harga dua kaos megamendung dan satu kaos 
putih adalah Rp155.000,00), sedangkan harga pada bagian bawah poster menunjukkan harga paket 
kaos pada kolom yang bersesuaian (misal harga tiga kaos putih dan satu kaos hitam adalah 
Rp210.000,00). 

SPESIAL PAKET HARI BATIK NASIONAL 

 

Rp155.000,00 

Rp155.000,00 

Rp160.000,00 

Rp150.000,00 

Rp200.000,00 Rp210.000,00 Rp210.000,00  
Sumber: http://bajubatikmodern.xyz/, http://dakotikz.blogspot.co.id/2012/06/kaos-
batik-10.html, dan https://geraibatikcimahi.wordpress.com/ 

GAMBAR 3.  POSTER HARGA PAKET KAOS 

http://bajubatikmodern.xyz/
http://dakotikz.blogspot.co.id/2012/06/kaos-batik-10.html
http://dakotikz.blogspot.co.id/2012/06/kaos-batik-10.html
https://geraibatikcimahi.wordpress.com/
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Kaos dapat dibeli secara terpisah, namun jika dibeli secara terpisah maka akan dikenai pajak 10%. 
Berapakah harga masing-masing kaos jika dibeli secara terpisah? 

Pada konteks orde kedua, permasalahan yang digunakan memungkinkan adanya proses matematisasi, 
dan siswa dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tingkat ini, matematika merupakan 
alat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh konteks orde kedua diambil dari [14]. 

Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko 
yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Daftar belanja Nawa dan Rina disajikan 
pada Tabel 2. Masalahnya adalah mereka lupa meminta struk pembelian. 

TABEL 2. DAFTAR BELANJA NAWA DAN RINA 

Alat Tulis Keterangan 

 

Rina mengeluarkan 
Rp80.000,00 untuk membeli 

empat papan penjepit dan 

delapan pensil. 

 

Nawa mengeluarkan 
Rp70.000,00 untuk membeli 

tiga papan penjepit dan sepuluh 

pensil. 

Bagaimana cara kita membantu Nawa dan Rina untuk mengetahui harga satu papan penjepit dan satu 
pensil? 

Untuk membedakan contoh permasalahan konteks orde ketiga dan kedua secara sederhana yaitu pada 
orde ketiga siswa belum mengetahui model matematika apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
masalah. Pada kasus ini siswa cenderung menggunakan cara coba-coba sampai mereka menemukan suatu 
cara yang tepat. Kemudian cara tersebut diformulasikan ke dalam bentuk matematika formal. Inilah yang 
dimaksud dengan siswa mengkonstruksi konsep atau pengetahuan baru. Setelah siswa dapat menemukan 
konsep, maka penyajian masalah selanjutnya dapat menggunakan permasalahan orde kedua, yakni 
matematika hanya digunakan sebagai alat untuk menemukan solusi. Karena siswa telah menemukan 
konsep, maka pada permasalahan orde kedua, mereka langsung dapat menggunakannya untuk menemukan 
solusi.  

Permasalahan yang ada dalam konteks orde pertama hanya berupa penerjemahan masalah matematika 
secara eksplisit, terdapat variabel-variabel yang secara eksplisit digunakan di dalam soal sebagaimana 
contoh yang diambil dari [14]. 

Apabila harga susu kedelai dinyatakan dengan s, dan harga minimum jus kemasan adalah j, sistem 
persamaan linear dua variabel yang sesuai dengan Gambar 4 adalah ... 

  

Total harga Rp32.800,00 Total harga Rp25.200,00 

GAMBAR 4. INFORMASI TOTAL HARGA SUSU KEDELAI DAN JUS 
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Poin penting dalam pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi matematika siswa adalah 
penggunaan konteks. Beberapa tipe konteks di dalam permasalahan seperti yang telah dipaparkan 
hendaknya menjadi perhatian guru. Dengan memahami apa itu konteks, diharapkan guru dapat 
menerapkannya di dalam pembelajaran dengan baik dan benar,sehingga permasalahan kontekstual yang 
disajikan benar-benar memfasilitasi kemampuan siswa dalam pemodelan matematika. Selain pemilihan 
konteks, guru juga harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang digunakan ketika menggunakan 
konteks di dalamnya. Sekarang ini telah berkembang berbagai macam metode pembelajaran matematika 
yang melibatkan konteks. Guru dapat memilih metode yang sesuai dengan karakter siswa. Selain itu, perlu 
bagi guru untuk memvariasikan metode pembelajaran agar tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa.  

3) Memahami Karakteristik Siswa: Ketika mengimplementasikan aktivitas pemodelan di dalam 

pembelajaran matematika, penting bagi guru untuk memahami berbagai karakteristik siswa, khususnya 

karakteristik siswa dalam menghadapi soal pemodelan. Karakteristik tersebut akan sangat mempengaruhi 

kemauan dan kemampuan siswa dalam menghadapi soal pemodelan. Setidaknya terdapat empat tipe 

siswa yang berbeda [15], yaitu reality-distant modellers, mathematics distant modellers, reflected 

modellers dan  uninterested modellers. Reality-distant modellers merupakan tipe siswa yang memiliki 

sikap positif terhadap matematika yang tidak terikat konteks dan menolak tugas pemodelan. Siswa tipe ini 

kurang memiliki kompetensi dan cenderung mengalami kesulitan dalam membuat model nyata, 

melakukan validasi, dan menginterpretasi hasil. Berbeda dengan tipe siswa tersebut, mathematics distant 

modellers ialah tipe siswa yang menyukai konteks masalah dunia nyata tetapi memiliki kemampuan yang 

rendah dalam pembelajaran matematika. Siswa tipe ini sangat antusias dengan soal pemodelan. Mereka 

mampu membuat model nyata dan memvalidasi solusi dengan baik. Namun, mereka kurang mampu 

dalam membuat model matematika, menemukan solusi matematis, dan menginterpretasikan solusi yang 

kompleks. Selanjutnya, reflected modellers ialah tipe siswa yang memiliki sikap positif terhadap 

matematika maupun soal pemodelan. Mereka dapat bermatematika dengan baik dan jarang menemui  

kesulitan dalam proses pemodelan. Tipe uninterested modellers, yaitu siswa yang tidak tertarik dengan 

konteks masalah dunia nyata maupun dengan matematika. Mereka memiliki kekurangan dalam 

kompetensi matematis dan menghadapi masalah pada setiap proses pemodelan. Keempat tipe tersebut 

dapat diilustrasikan pada empat kuadran yang disajikan pada Gambar 5. 

GAMBAR 5. TIPE SISWA DALAM MENGHADAPI SOAL PEMODELAN 

Memperhatikan uraian di atas, jelas bahwa karakteristik yang paling ideal adalah reflected modellers.  

Sementara siswa dengan karakteristik yang lain, akan lebih sering mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran yang melibatkan pemodelan matematika. Dengan memahami adanya perbedaan 

karakteristik siswa tersebut, penting bagi guru untuk meningkatkan minat siswa dalam mempelajari 

matematika, terutama yang berkaitan dengan konteks. Dalam hal ini guru harus menghadirkan konteks 

yang menarik bagi siswa. Misalnya menghadirkan konteks yang benar-benar dekat dengan kehidupannya. 

Selain itu, guru perlu mendiagnosa kesulitan siswa selama proses pemodelan. Dengan demikian, guru 

dapat mengetahui pada tahap mana siswa perlu dibimbing, kapan guru perlu memberikan arahan, dan 

dapat menentukan strategi apa yang harus digunakan dalam memfasilitasi belajar siswa.  

Arahan dan bimbingan yang diberikan guru meliputi berbagai macam. Misalnya dengan menstimulus 

berbagai aktivitas metakognitif, terutama pada proses merefleksi dan membandingkan persamaan atau 

perbedaan berbagai konteks. Menurut [5], terdapat strategi yang dapat digunakan untuk melatihkan siswa 

dalam menghadapi soal pemodelan. Strategi tersebut dikenal sebagai solution plan, yang terdiri dari 

empat tahap sesuai dengan tahap-tahap dalam proses pemodelan. Tahap 1 adalah understanding task, 

yaitu guru mengarahkan agar siswa memahami masalah (guru dapat memberikan petunjuk seperti “baca 
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teks dengan benar dan bayangkan situasi dengan jelas”, “Apa yang kamu perlukan?”, “buat sketsa”). 

Tahap 2 adalah searching mathematics, yaitu guru mengarahkan siswa untuk mencari matematika yang 

dapat dilibatkan pada konteks yang dihadapi (petunjuk yang dapat diberikan ialah seperti “cari data yang 

kamu butuhkan”, “jika perlu, buat asumsi”, “cari relasi matematisnya”). Tahap 3 adalah using 

mathematics, yaitu menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah (petunjuk yang dapat 

diberikan seperti “gunakan prosedur matematika yang tepat”). Tahap 4 adalah menjelaskan hasil 

(petunjuk yang dapat diberikan misalnya “selesaikan dan hubungkan hasil dengan tugas”, “apakah 

hasilmu rasional? Jika tidak, kembali ke langkah 1, jika ya tulis jawaban akhir”). 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Mencetak generasi melek matematika bukan merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. 
Pemodelan matematika dapat dijadikan salah satu solusi yang menjanjikan, karena apa yang terdapat 
didalamnya sangat sesuai dengan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mengembangkan literasi 
matematika. Tentu saja ketika menerapkan pemodelan matematika di dalam pembelajaran, terdapat 
beberapa hal yang harus diperhatikan seperti bagaimana pandangan guru terhadap pembelajaran 
matematika, bagaimana pembelajaran matematika yang tepat, serta bagaimana karakteristik siswa. Konteks 
merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan di dalam pemodelan matematika. Oleh karena itu, 
pemilihan konteks yang tepat menjadi poin utama agar pemodelan matematika benar-benar dapat 
memfasilitasi setiap aspek dalam literasi matematika. Mengingat masih terdapat kekurangan di dalam 
artikel ini, maka kedepannya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait seberapa jauh pemodelan 
matematika dapat memfasilitasi kemampuan literasi matematika, sehingga diperoleh data empiris yang 
lebih valid. Dengan demikian, sudah tidak ada keraguan lagi dalam menerapkan pemodelan matematika di 
dalam pembelajaran untuk mewujudkan generasi melek matematika.  
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