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Abstrak— Hasil penilaian internasional oleh Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) terkait literasi matematika, sains, dan membaca siswa usia 

15 tahun dalam Programme for International Student Assessment (PISA) dan 

penilaian oleh the International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) yang mengukur perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan 

alam siswa kelas IV dan VIII dalam Trend in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia 

berada di bawah skor rata-rata. Hal yang mendasar dalam pembelajaran matematika di 

Indonesia adalah pandangan terhadap matematika yang semata-mata dinilai sebagai 

ilmu berhitung padahal kemampuan matematika yang diharapkan juga mencakup 

kemampuan menganalisis, berpikir kritis dan bernalar, dan mengkomunikasikan 

gagasan dalam menafsirkan dan memecahkan masalah serta dalam membuat 

keputusan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi  pengetahuan siswa adalah 

kemampuan guru melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu guru sebagai 

agen pembelajaran harus berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa. Upaya yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah membantu 

siswa membangun persepsi positif terhadap matematika dan melakukan inovasi 

pembelajaran yang mengefektifkan self-efficacy, konsep diri, dan kecemasan 

matematika siswa. Guru juga harus memberi kesempatan kepada siswa untuk 

membangun pengetahuan sendiri dan mengapresiasi hubungan matematika dengan 

kehidupannya. Di samping itu, guru juga harus mengkaji kelemahan dan kesalahan 

sistematis dalam pemahaman matematika siswa, serta mengusahakan pengembangan 

kemampuan berpikir siswa. Dan hal utama yang harus dilakukan guru adalah 

meningkatkan pengetahuan terkait kemampuan literasi matematika siswa. Dengan 

upaya-upaya demikian, maka akan meningkatkan kemampuan literasi matematika 

sekaligus meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

Kata Kunci: Kemampuan Literasi Matematika, Peran Guru, PISA, TIMSS 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berimbas terhadap perubahan pada sendi-sendi 

kehidupan. Pendidikan sebagai garda terdepan yang menentukan maju-mundurnya suatu negara dituntut 

untuk gencar mengusahakan peningkatan mutu agar melahirkan generasi yang siap dengan segala 

persaingan dan perubahan. Namun kenyataannya mutu pendidikan di Indonesia saat ini masih dalam 

keadaan memprihatinkan. Penilaian internasional oleh Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) terkait literasi matematika, sains, dan membaca siswa usia 15 tahun dalam 

Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 menempatkan Indonesia di posisi 63 dari 

70 negara pada bidang literasi matematika [1]. Sementara hasil survei oleh the International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) yang mengukur perkembangan matematika dan 

ilmu pengetahuan alam siswa kelas IV dan VIII dalam Trend in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) 2015 menempatkan Indonesia di posisi 45 dari 48 pada bidang IPA dan posisi 45 dari 50 

negara pada bidang matematika [2]. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika yang menuntut kemampuan untuk meneliti, penalaran, dan 

berkomunikasi secara efektif, dan memecahkan dan menafsirkan masalah dalam berbagai situasi masih 

sangat rendah.  

Salah satu penguasaan ilmu yang menjadi aspek utama dalam penilaian internasional baik PISA 
maupun TIMSS adalah kemampuan literasi matematika. Literasi matematika menekankan penggunaan 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan matematika membutuhkan pengetahuan dan 
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disposisi untuk berpikir dan bertindak secara matematis  dalam menerapkan prinsip matematika tertentu ke 
dalam masalah sehari-hari serta melibatkan aspek kritis dan terkait dengan kehidupan [3]. Namun 
kedudukan matematika sesuai tuntutan literasi matematika seperti paparan di atas belumlah tertanam kuat 
pada masyarakat Indonesia umumnya. Hal yang mendasar dalam pembelajaran matematika di Indonesia 
adalah pandangan terhadap matematika yang semata-mata dinilai sebagai ilmu berhitung dan berupa soal 
rutin. Siswa pada umumnya juga hanya mampu memahami konsep tanpa mampu mengaitkan hubungan 
antar konsep sehingga banyak siswa yang tidak mampu menerapkan konsep dalam menyelesaikan masalah 
yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari [4]. Hal ini menjadi penyebab kemampuan literasi 
matematika siswa Indonesia pada PISA 2015 berada di bawah nilai rata-rata. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, guru sebagai agen pembelajaran harus berperan aktif dalam membangun persepsi 
positif siswa pada pembelajaran matematika sehingga mendukung peningkatan kemampuan literasi 
matematika siswa. Peningkatan kemampuan literasi matematika akan bermuara pada peningkatan mutu 
pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dari kajian ini adalah: “Bagaimana kemampuan 
literasi matematika siswa Indonesia?” dan “Bagaimana peran guru untuk meningkatkan kemampuan 
literasi matematika siswa?”. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kemampuan literasi 
matematika siswa Indonesia dan peran guru dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi matematika 
siswa. Manfaat yang ingin dicapai pada kajian ini adalah sebagai acuan atau bahan masukan baik bagi guru 
atau calon guru maupun bagi pemerhati pendidikan lainnya dalam meningkatkan kemampuan literasi 
matematika siswa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Literasi Matematika Siswa Indonesia 

OECD mendefinisikan literasi matematika sebagai berikut. Mathematical literacy is an individual’s 
capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning 
mathematically and using mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and 
predict phenomena. It assists individuals to recognise the role that mathematics plays in the world and to 
make the well-founded judgments and decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens 
[5]. Literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan dan 
menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematika dan penggunaan 
konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi 
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. Sejalan dengan OECD, [6] mengatakan bahwa mathematical literacy domain is 
concerned with the capacities of students to analyse, reason, and communicate ideas effectively as they 
pose, formulate, solve and interpret mathematics in a variety of situations. Domain literasi matematika 
berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menganalisis, berpikir, dan mengkomunikasikan gagasan 
secara efektif saat mereka mengajukan, merumuskan, memecahkan dan menafsirkan matematika dalam 
berbagai situasi. Berdasarkan defenisi di atas maka tergambar bahwa kemampuan matematika yang 
diharapkan tidak sebatas mampu menggunakan algoritma dasar, formula, prosedur, atau konvensi namun 
juga mencakup kemampuan menganalisis, berpikir kritis dan bernalar, dan mengkomunikasikan gagasan 
dalam menafsirkan dan memecahkan masalah serta dalam membuat keputusan sehingga memudahkan 
kehidupan.  

Kemampuan matematika siswa dalam PISA terdiri atas beberapa tingkatan. Menurut [5] konsep 
literasi model PISA membagi kemampuan matematika siswa menjadi enam level yaitu sebagai berikut. 

TABEL 1. LEVEL KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA PISA 

Level Kriteria 

6 Pada level 6 siswa dapat mengkonseptualisasikan, menggeneralisasi dan memanfaatkan informasi berdasarkan 

investigasi dan pemodelan situasi masalah yang kompleks. Mereka dapat menghubungkan sumber informasi dan 

representasi yang berbeda dan secara fleksibel menerjemahkannya. Siswa pada tingkat ini mampu berpikir matematis 

dan penalaran. Siswa-siswa ini dapat menerapkan wawasan dan pemahaman mereka bersamaan dengan penguasaan 
operasi matematika dan operasi simbolis dan formal untuk mengembangkan pendekatan dan strategi baru untuk 

situasi baru. Siswa pada tingkat ini dapat merumuskan dan secara tepat mengkomunikasikan tindakan dan refleksi 

mereka mengenai temuan, interpretasi, argumen, dan kesesuaiannya dengan situasi semula. 

5 Pada level 5 siswa dapat mengembangkan dan bekerja dengan model untuk situasi kompleks, mengidentifikasi 
masalah dan menetapkan asumsi. Mereka dapat memilih, membandingkan dan mengevaluasi strategi pemecahan 

masalah yang sesuai untuk menangani masalah kompleks yang terkait dengan model ini. Siswa pada tingkat ini dapat 

bekerja secara strategis dengan menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, serta secara tepat menghubungkan 
representasi symbol dan karakteristik formal dan pengetahuan yang berhubungan dengn situasi. Melakukan refleksi 

dari pekerjaan mereka dan dapat merumuskan dan mengkomunikasikan interpretasi dan penalaran mereka 

4 Pada Level 4 siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang konkret tetapi kompleks yang 
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mungkin melibatkan pembatasan untuk membuat asumsi. Merka dapat memilih dan menggabungkan representasi 

yang berbeda, termasuk simbol, menghubungkannya dengan situasi nyata. Siswa pada tingkat ini dapat 
memanfaatkan keterampilannya dan mengemukakan alasan secara fleksibel, dengan beberapa wawasan, dalam 

konteks ini. Mereka dapat membuat dan mengkomunikasikan penjelasan dan argumen berdasarkan interpretasi, 

argumen dan tindakan mereka. 

3 Pada Level 3 siswa dapat melaksanakan prosedur dengan jelas, termasuk prosedur yang memerlukan keputusan 

secara berurutan. Mereka dapat memilih dan menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana. Siswa pada 

tingkat ini dapat menafsirkan dan menggunakan representasi berdasarkan sumber informasi yang berbeda dan 
mengemukakan alasannya secara langsung. Mereka dapat mengkomunikasikan dan melaporkan interpretasi, hasil, 

dan alasan mereka. 

2 Pada Level 2 siswa dapat menafsirkan dan mengenali situasi dalam konteks yang memerlukan kesimpulan langsung. 

Mereka dapat memilah informasi yang relevan dari satu sumber dan menggunakan cara penyajian tunggal. Siswa 
pada tingkat ini dapat menggunakan algoritma dasar, formula, prosedur, atau konvensi. Mereka mampu melakukan 

penalaran langsung dan membuat interpretasi literal terhadap hasilnya 

1 Pada Level 1 siswa dapat menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal serta semua informasi relevan yang 
tersedia dengan pertanyaan yang jelas. Mereka dapat mengidentifikasi informasi dan melaksanakan cara-cara umum 

berdasarkan instruksi yang jelas. Mereka bisa melakukan tindakan yang sudah jelas sesuai dengan stimulasi yang 

diberikan 

 
Kemampuan literasi matematika siswa Indonesia dalam PISA dan TIMSS ditunjukkan pada Tabel 2, 

sedangkan pencapaian kemampuan siswa Indonesia dan siswa beberapa negara Asia di setiap level 
ditunjukkan pada Tabel 3. 

TABEL 2. KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA INDONESIA MENURUT PISA DAN TIMSS 

Kemampuan Literasi Matematika Siswa Indonesia Menurut 

PISA 

Kemampuan Matematika Siswa Indonesia Menurut TIMSS 

Tahun Peringkat/Jumlah 

Negara 

Skor/Rata-rata Skor  Tahun Peringkat/Jumlah 

Negara 

Skor/Rata-rata Skor 

2000 39/41 367/500 1999 34/38 403/487 

2003 38/40 360/500 2003 35/46 411/467 

2006 50/57 391/498 2007 36/49 397/500 

2009 61/65 371/496 2011 38/42 386/500 

2012 64/65 375/494 2015 45/50 397/500 

2015 62/70 386/490    

Sumber : [7][8][2]  
 

TABEL 3  PERSENTASI KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA INDONESIA DI SETIAP LEVEL 

 Di bawah Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 

Indonesia 37,9 30,7 19,6 8,4 2,7 0,6 0,1 

Thailand 24,2 29,6 26,1 13,8 4,8 1,2 0,2 

Korea 5,4 10,0 17,2 23,7 22,7 14,3 6,6 

Jepang 2,9 7,8 17,2 25,8 25,9 15,0 5,3 

Hong Kong 2,5 6,4 13,6 23,4 27,4 18,8 7,7 

OECD (rata-rata) 8,5 14,9 22,5 24,8 18,6 8,4 2,3 

Sumber : [7] 

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia belum 

mampu menduduki peringkat menengah ke atas dan skor yang dicapai Indonesia dari tahun ke tahun baik 

dalam PISA maupun TIMSS masih berada di bawah skor rata-rata. Peringkat dan skor tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini 

didukung oleh data kemampuan literasi matematika siswa Indonesia dan beberapa negara Asia pada Tabel 

3. Data tersebut menunjukkan kemampuan literasi matematika siswa Indonesia belumlah mampu 

menyaingi negara-negara Asia. Berbeda dengan Jepang, Korea, dan Hongkong, siswa Indonesia dominan 

berada di bawah level 2 dan kurang dari 10% siswa Indonesia yang mampu mencapai level 5. Hal ini 

merupakan ancaman besar bangsa Indonesia untuk bersaing di kancah global. 

Salah satu negara yang menduduki peringkat atas pada PISA adalah Finlandia. Perbandingan 

pencapaian kemampuan literasi matematika Indonesia dan Finlandia di setiap level dapat dilihat pada 

Tabel 4 di bawah ini.    

 

 

TABEL 4  PERBANDINGAN PERSENTASI KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA INDONESIA DAN 
FINLANDIA DI LEVEL BAWAH DAN LEVEL TINGGI DARI 2003 HINGGA 2015 
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Negara 

Tahun 2003 Tahun 2006 Tahun 2009 Tahun 2012 Tahun 2015 

Di 

bawah 
Level 2 

Level 5 

atau 
Level 6 

Di 

bawah 
Level 2 

Level 5 

atau 
Level 6 

Di 

bawah 
Level 2 

Level 5 

atau 
Level 6 

Di 

bawah 
Level 2 

Level 5 

atau 
Level 6 

Di 

bawah 
Level 2 

Level 5 

atau 
Level 6 

Indonesia 78.1 0.2 65.8 0.4 76.7 0.1 75.7 0.3 68.6 0.7 

Finlandia 6.8 23.4 6.0 24.4 7.8 21.7 12.3 15.3 13.6 11.7 

Sumber : [7] 

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia 

belum mengalami perkembangan secara konsisten. Hasil PISA 2003 ke 2006 mengalami peningkatan, 

namun hasil PISA 2006 ke 2009 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 hingga 2015 Indonesia berhasil 

meningkatkan kemampuan literasi matematika Indonesia namun pencapaian kemampuan literasi 

matematika siswa Indonesia masih didominasi di bawah level 2. Hal ini berbanding terbalik dengan 

pencapaian kemampuan literasi matematika siswa Finlandia yang didominasi pada level 5 atau level 6.  

B. Peran Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika Siswa 

Literasi adalah jantung kemampuan siswa untuk belajar dan berhasil di sekolah serta dalam 
menghadapi berbagai tantangan abad 21 [9]. Sementara kemampuan literasi merupakan keterampilan 
dasar yang memberi dampak signifikan dan mendukung keterampilan lain yang lebih kompleks. Untuk 
meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, guru sebagai aktor dalam pembelajaran memegang 
peranan penting. Sebagaimana kunci keberhasilan Finlandia dalam PISA adalah peningkatan kualitas 
guru. Arvo Jappinen, pimpinan pegawai negeri di Kementerian Pendidikan Finlandia, mengatakan bahwa 
“…the main reason for Finland’s results was teachers, teachers, and teachers!”. Finlandia berhasil 
mencetak skor yang tinggi secara konsisten dalam membaca, matematika dan sains. Keberhasilan 
Finlandia dalam PISA merupakan buah hasil sistem pendidikannya yang menekankan pada peranan guru 
sehingga menjamin standar pengajaran yang tinggi. Dengan langkah yang tak jauh berbeda, melalui 
pengoptimalan dalam peningkatan kualitas guru, keberhasilan matematika dalam TIMSS juga mampu 
dicapai oleh Singapura dan Jepang [10]. Dengan demikian guru adalah kunci utama dalam peningkatan 
kemampuan siswa. Hal ini juga dipertegas oleh Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan OECD, yang 
mengungkapkan bahwa “… teachers are the key in today’s knowledge economy, where a good education 
is an essential foundation for every child’s future success” [11].  

Proses belajar dan mengajar yang dirancang guru akan mempengaruhi persepsi, minat, pengetahuan 

dan kemampuan siswa. Upaya yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa adalah dimulai dengan membantu siswa dalam membangun persepsi positif terhadap 

matematika. Berdasarkan [12] mengungkapkan bahwa persepsi siswa yang positif atas pelajaran 

matematika dan kepercayaan diri atas kemampuannya berhubungan secara linear positif dengan capaian 

literasi matematika yang dicapai siswa tersebut. Persepsi positif terhadap matematika dapat terbangun 

apabila siswa menyadari peranan matematika dalam kehidupan. Hal ini diperjelas oleh [13] yang 

menyatakan bahwa guru matematika di Indonesia harus berusaha untuk memperkuat sikap siswa terhadap 

hasil belajar dan self-efficacy dalam pembelajaran, karena faktor afektif ini sangat mempengaruhi kinerja 

matematika siswa.  

PISA mengemukakan bahwa self-efficacy, konsep diri, dan kecemasan matematika berpengaruh 

terhadap hasil pembelajaran. Self-efficacy berhubungan dengan keyakinan siswa tentang kemampuan 

mereka untuk berhasil belajar matematika. Self-efficacy memainkan peran penting dalam belajar karena 

memberikan landasan untuk motivasi dan mempengaruhi tingkat usaha dan ketekunan yang diterapkan 

siswa untuk melakukan suatu tugas dan mencapai hasil tertentu. Sementara itu, konsep diri matematika 

berhubungan dengan persepsi siswa tentang kompetensi matematika sedangkan kecemasan matematis 

dapat timbul dari melihat matematika secara umum atau tugas matematika tertentu sebagai sesuatu yang 

berpotensi membuat siswa merasa tidak berdaya dan tidak nyaman [14]. Oleh karena itu guru harus 

mampu merancang pembelajaran yang mengefektifkan self-efficacy, konsep diri, dan kecemasan 

matematika siswa. Guru juga harus memotivasi siswa dalam memahami kedudukan matematika sebagai 

landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan motivasi akan memudahkan 

lahirnya kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan siswa karena saat siswa merasa matematika sebagai 

kebutuhan maka secara langsung siswa lebih bersemangat dalam memahami matematika. 

Peningkatan kemampuan literasi matematika siswa juga dipengaruhi oleh kompetensi guru baik 

akademik maupun pedagogik. Guru dituntut memberi kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuan sendiri dan mengapresiasi hubungan matematika dengan kehidupannya karena pemahaman 

dan kemampuan penggunaan konsep dalam kehidupan adalah bagian dari kompetensi literasi matematika. 
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Hal ini dipertegas oleh [15] yang menyatakan bahwa guru harus melakukan pendekatan yang lebih 

interaktif untuk mengajar matematika, di mana siswa terlibat dalam membahas masalah. Diskusi harus 

berfokus pada identifikasi matematika yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, dan 

mengkomunikasikan penalaran siswa. Dengan demikian guru dituntut melakukan inovasi pembelajaran 

matematika dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. Ausubel menyarankan pembelajaran 

matematika menggunakan problem solving, inquiry, dan metode pembelajaran yang dapat mendorong 

pemikiran kreatif dan kritis, sehingga siswa dapat mengasosiasikan dan memecahkan masalah antara 

masalah matematika, pelajaran lainnya, atau masalah yang berhubungan dengan kehidupan nyata [16]. 

Guru juga diharapkan mampu mengkaji kelemahan dan kesalahan sistematis dalam pemahaman 

matematika siswa. Kesalahan dan kelemahan siswa dapat dijadikan dasar dalam merencanakan perbaikan 

ke depannya [12]. Di samping itu, guru harus mengusahakan pengembangan kemampuan berpikir siswa 

sehingga kemampuan siswa tidak terbatas pada soal-soal rutin namun secara bertahap terbiasa dengan 

soal non rutin dengan level yang bertingkat. Secara tidak langsung, guru memberikan tantangan kepada 

siswa untuk memecahkan lebih banyak masalah matematika berbasis PISA yang mengharuskan mereka 

mengekstrak informasi matematika dari masalah dunia nyata. Dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat dalam masalah dunia nyata akan berfungsi untuk membuat matematika lebih relevan 

bagi siswa, dan memberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi matematika yang lebih luas. 

Hal yang tak kalah pentingnya adalah guru harus meningkatkan pengetahuan terkait kemampuan 
literasi matematika. Salah satu yang menyebabkan kemampuan literasi matematika siswa Indonesia 
rendah adalah instrumen yang digunakan bukanlah berkala internasional dan tidak terkait dengan kondisi 
Indonesia. Misalnya pada TIMSS yang menggunakan stimulus mengenai subway dan pada PISA 
menggunakan konteks asing seperti skateboard, kereta maglev, dan konteks lainnya yang tidak familiar 
bagi siswa Indonesia [12]. Berikut contoh instrumen pada TIMSS dan PISA. 

 
GAMBAR 1. CONTOH INSTRUMEN TIMSS [17] 

 
GAMBAR 2. CONTOH INSTRUMEN PISA [18] 

Menurut [10], pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya belum sejalan dengan PISA. Hal ini 
merupakan kritikan sekaligus inspirasi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran matematika yang 
mengacu pada PISA sehingga siswa mampu menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan. 
Dengan demikian hal mendasar yang harus dimiliki guru adalah pengetahuan yang luas terkait penilaian 
internasional. Sebagaimana yang diungkapkan [19] bahwa guru yang efektif memiliki pengetahuan dasar 
literasi yang kuat sehingga mampu menciptakan strategi pengajaran yang luas sesuai dengan konteks, 
tujuan dan, kebutuhan siswa, serta mampu memanfaatkan lingkungan yang mendukung peningkatan 
literasi. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut guru mampu merancang pembelajaran dan 
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instrumen penilaian berbasis literasi serta mulai mengenalkan instrumen tersebut sehingga siswa tidak 
merasa asing dengan sistem penilaian internasional. Secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan 
kepekaan siswa terhadap fenomena matematis yang berada di sekitar mereka serta melatih siswa berpikir 
kritis dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari [20].  

Dengan demikian, peran guru dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa adalah 
membantu siswa dalam membangun persepsi positif terhadap matematika, mampu merancang 
pembelajaran yang mengefektifkan self-efficacy, konsep diri, dan kecemasan matematika siswa serta 
memotivasi siswa dalam memahami kedudukan matematika sebagai landasan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Guru juga harus memberi kesempatan kepada siswa untuk membangun 
pengetahuan sendiri dan mengapresiasi hubungan matematika dengan kehidupannya. Di samping itu, 
guru juga harus melakukan inovasi pembelajaran matematika dengan memilih metode pembelajaran yang 
sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, mengkaji kelemahan dan kesalahan sistematis dalam 
pemahaman matematika siswa, serta mengusahakan pengembangan kemampuan berpikir siswa. Dan hal 
utama yang harus dilakukan guru adalah meningkatkan pengetahuan terkait kemampuan literasi 
matematika siswa. Dengan upaya-upaya demikian maka akan meningkatkan kemampuan literasi 
matematika sekaligus meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 
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