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Abstrak — Kemampuan literasi matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah. 

Hal ini dibuktikan pada ranking Indonesia pada hasil PISA terakhir yaitu tahun 2015 

yang masih berada pada 10 besar terbawah. Walaupun adanya peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2012 yang awalnya memiliki skor 375 

menjadi 386 pada tahun 2015 namun tidak banyak memberikan dampak pada 

perolehan peringkat Dunia. Tujuan dari kajian ini adalah memberikan alternatif 

beberapa pembelajaran non-tradisional agar dapat digunakan para guru untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Metode yang digunakan adalah 

kajian teori dari beberapa sumber hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari sumber-

sumber yang ditelaah, beberapa pembelajaran non-tradisional yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa antara lain yaitu 

pembelajaran dengan: 1) Metode Treffinger; 2) Pendekatan MEAs; 3) Model 

Generatif; dan 4) Strategi REACT dengan Metode STAD 

Kata kunci: Literasi Matematis, Pembelajaran Non-Tradisional 

I. PENDAHULUAN 

Pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, pemerintah melalui 

pendidikan nasional berharap potensi siswa di Indonesia akan berkembang sesuai fungsi pendidikan 

nasional pada UU tersebut. Upaya pemerintah dalam merealisasikan fungsi pendidikan nasional, mulai 

pada tahun 2000 pemerintah mengikutkan siswa-siswi nya dalam tes berskala Internasional yaitu Program 

for International for Student Assesment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS). Keikutsertaan Indonesia dalam PISA dan TIMSS salah satunya adalah untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan program pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di 

Dunia. Cakupan mata pelajaran yang diampu dalam PISA salah satunya adalah mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa Indonesia dari 

jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah [1]. Hal tersebut karena matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran penting yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik digunakan dalam 

kegiatan sosial, ilmiah, bahkan agama juga membutuhkan matematika. Peran matematika dalam berbagai 

kegiatan menggambarkan bahwa matematika memang mata pelajaran yang dibutuhkan dari zaman belum 

mengenal teknologi sampai zaman yang akan datang dimana teknologi sudah berkembang pesat. Aspek-

aspek matematika yang dibuhkan dalam kegiatan sehari-hari antaranya adalah melakukan prosedur, 

mengkomunikasikan gagasan, dan menyelesaikan model dan menafsirkan solusi dalam rangka 

memecahkan masalah. Beberapa aspek yang disebutkan di atas merupakan aspek-aspek yang terkandung 

dalam kemampuan PISA, dikenal dengan kemampuan Literasi Matematis. 

Literasi Matematis adalah Individuals’s capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in 

variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts, procedures, 

facts, and tools to describe, explain and predict phenomena [2].  Artinya adalah kemampuan seseorang 

untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. Hal 

tersebut mencakup pemahaman matematis dan menggunakan konsep matematis, prosedur, fakta, dan alat 

untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena. Literasi matematis fokus pada 

penalaran, berfikir, dan interpretasi [3]. Dalam hal penalaran, berfikir, dan interpretasi, siswa Indonesia 

masih tergolong rendah. Hal ini tergambarkan pada hasil tes PISA yang dilakukan tiga tahun sekali. 

Meskipun Indonesia mengalami peningkatan dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di 2015 [4], 

namun peringkat siswa Indonesia masih menempati ranking 10 terbawah. Hal ini perlu diperhatikan oleh 
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pemerintah dalam meningkatkan ranking pada tes PISA tahun 2018 dengan cara meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa. 

Hasil kemampuan literasi matematis yang diperoleh siswa Indonesia masih rendah. Salah satu aspek 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi matematis siswa adalah proses belajar. Proses belajar 

merupakan salah satu faktor utama dalam mempengaruhi kemampuan literasi matematis siswa selain 

media pembelajaran. Proses pembelajaran yang masih berkembang pada sekolah-sekolah di Indonesia 

adalah metode tradisional. Metode tradisional yang dimaksud disini adalah metode ceramah. Metode 

ceramah merupakan metode pembelajaran yang bersifat teacher centered. Menggunakan metode ceramah 

memang bisa dikatakan efektif jika totalitas dalam mempersiapkannya. walaupun demikian, dalam 

pembelajaran matematika metode ceramah kurang memberikan efek positif. Hal itu dikarenakan 

pengetahuan siswa seutuhnya berasal dari guru bukan dibentuk oleh mereka sendiri. Padahal inti dari 

matematika adalah mereka memahami dari pengetahuan yang dibangung oleh siswa itu sendiri, Selain dari 

proses pembelajaran, kurangnya kemampuan literasi matematis siswa juga bisa diakibatkan karena siswa 

kurang terlatih dalam menyelesaikan masalah non-rutin yang membutuhkan penalaran untuk 

menyelesaikannya [5]. Oleh karena itu solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa 

sangat dibutuhkan salah satunya dengan menerapkan pembelajaran non-tradisional agar meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa. Hal tersebut sebagai alternatif agar dapat digunakan para guru untuk 

menerapkan beberapa pembelajaran non-tradisional yang mampu meningkatkan kemampuan literasi 

matematis siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian teori. Kajian teori disini berdasarkan pada 

beberapa sumber pendukung dengan sumber utama adalah hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

tahun 2015 mengenai peningkatan kemampuan literasi matematis. Sumber utama yang digunakan 

merupakan perkumpulan dari 4 (Empat) penelitian yang difokuskan pada peningkatan kemampuan literasi 

dan disposisi matematis siswa. Namun, disini penulis hanya fokus pada peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa saja.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan literasi matematis merupakan kemampuan yang membutuhkan beberapa kemampuan 

matematika yang saling berhubungan satu sama lain, oleh karena itu literasi matematis siswa memiliki 6 

level kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa 

membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu sarana yang mendukung agar 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa adalah dengan cara menggunakan pembelajaran non-

tradisional yang selaras agar masing-masing level dari kemampuan literasi matematis siswa tercapai. 

Berikut ini diberikan beberapa pembelajaran non-tradisional yang direkomendasikan agar digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa.  

1. Pembelajaran dengan Model Treffinger 

Model Pembelajaran Treffinger merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menekankan pada kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah [6]. Hal ini diperkuat oleh 

Munandar yang menyatakan bahwa model treffinger merupakan salah satu dari sedikit model 

yang menangani masalah kreativitas secara langsung dan memberikan saran-saran praktis 

bagaimana mencapai keterpaduan [6]. Treffinger dapat meningkatkan kemampuan literasi 

matematis siswa dikarenakan pada pembelajaran menggunakan metode treffinger, materi yang 

disajikan dipandang sebagai suatu bentuk aktivitas atau proses yang diwujudkan ke dalam setiap 

tahapan model pembelajaran Treffinger yaitu: 1) Basic Tools; 2) Practice With Process; 3) 

Working with Real Problem [6]. Lebih lanjut, Munandar dalam Nisa [6], menjelaskan tahap 

model pembelajaran Treffinger sebagai berikut. 

a. Tingkat I adalah Basic Tools 

Tahap Basic Tools meliputi ketrampilan berpikir divergen dan teknik-teknik kreatif. 

Ketrampilan dan teknik-teknik ini mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir serta 

kesediaan mengungkapkan pemikiran kreatif kepada orang lain. 

 

 

b. Tingkat II adalah Practice with Process 

Tahapan Practice with Process memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan 

ketrampilan yang dipelajari pada tingkat I dalam situasi praktis. Untuk tujuan ini, digunakan 

strategi seperti bermain peran, simulasi dan studi kasus. Kemahiran dalam berpikir kreatif 

menuntut siswa memiliki ketrampilan untuk melakukan fiungsi-fungsi seperti analisis, 

evaluasi, imaginasi, dan fantasi. 
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c. Tingkat III adalah Working with Real Problem 

Tahapan Working with Real Problem menerapkan ketrampilan yang dipelajari pada dua 

tingkat pertama terhadap tantangan dunia nyata. Seperti pada kegiatan tipe III pada model 

Enrichment Trial dari rezulli, siswa menggunakan kemampuannya dengan cara-cara yang 

bermakna untuk kehidupannya. Siswa tidak hanya belajar ketrampilan berpikir kreatif, tetapi 

juga bagaimana menggunakan informasi ini dalam kehidupan. 

 

Metode ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa pada saat 

penelitian yang dilakukan oleh Fithratun Nisa pada tahun 2015. Skor pretest siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Treffinger meningkat dari skor sebelum dilakukan 

treatment yaitu 51.55 menjadi 68.26 setelah treatment diberikan. Walaupun memang pada 

pembelajaran dengan model konvensional, skor literasi matematis siswa sebelum mendapatkan 

treatment naik dari 43.82 menjadi 53.90, namun hal tersebut bukan berarti antara pembelajaran 

dengan model Treffinger dan model konvensional sama. Jika dilihat dari skor N-Gain nya, skor 

N-Gain pada pembelajaran dengan model treffinger yaitu 0.37, sedangkan pada pembelajaran 

konvensional hanya memperoleh skor N-Gain nya 0.17. Skor N-Gain tersebut mengindikasi 

bahwa pembelajaran dengan model treffinger lebih tinggi dalam meningkatkan kemampuan 

literasi matematis siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  

Setelah mengindikasi peningkatan kemampuan literasi matematis siswa menggunakan 

skor N-gain, dilanjutkan dengan uji-t dengan membandingkan kedua kelas tersebut. Ternyata 

diperoleh hasil bahwa peningkatan kemampuan literasi matematis siswa pada pembelajaran 

dengan model Treffinger lebih baik secara signifikan dibandingkan pembelajaran dengan  model 

konvensional [6]. 

2. Pembelajaran dengan Pendekatan MEAs 

MEAs atau yang dikenal dengan Model-Eliciting Activities adalah kegiatan yang 

mendirong siswa untuk menciptakan suatu model uji. Sedangkan menurut Ekmeci, MEAs 

merupakan kegiatan mengungkap cara berpikir siswa untuk menemukan pengetahuan 

matematika atau pengetahuan ilmiah. Guru memberikan masalah terbuka yang dirancang untuk 

menantang siswa agar mampu membangun model dalam memecahkan masalah. Pembelajaran 

dengan Pendekatan MEAs merupakan pembelajaran yang mengharuskan siswa menemukan 

konsep matematika sendiri melalui pemodelan matematika yang dimunculkan dalam diskusi 

kelompok, kemudian mereka dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah baru 

yang biasa mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari [7]. 

Pada Uswatun [7], langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran MEAs dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Guru memberikan sebuah artikel yang memuat permasalahan yang berhubungan dengan 

konteks pelajaran bagi siswa. 

b. Siswa merespon masalah-masalah yang terdapat pada artikel tersebut. 

c. Guru membaca kembali permasalahan bersama dengan siswa dan memastikan setiap 

kelompok mengerti yang ditanyakan. 

d. Siswa membuat model matematika dari permasalahan tersebut secara berkelompok. 

e. Setelah siswa menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaan mereka di depan kelas 

Pembelajaran dengan pendekatan MEAs terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematis. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Okiria Uswatun Hasanah pada tahun 2015. 

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti membandingkan mana yang lebih baik dalam 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan MEAs dan Pembelajaran dengan model Konvensional. Jika dilihat dari rata-rata skor 

pretest dan posttest masing-masing pembelajaran yang diberikan mengalami peningkatan, yaitu 

21.67 menjadi 48.41 untuk skor siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

MEAs, serta 21.41 menjadi 31.63 untuk pembelajaran dengan metode konvensional. Namun, 

jika dilihat dari skor N-Gain dari peningkatan tersebut, skor N-gain siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan MEAs lebih tinggi daripada skor N-Gain siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan metode konvensional dimana masing-masing adalah 0.54 dan 

0.21. hal ini mengindikasi bahwa pembelajaran dengan pendekatan MEAs lebih tinggi daripada 

pembelajaran dengan metode konvensional [7]. 

Selain dari skor N-Gain yang disajikan di atas, untuk lebih meyakinkan manakah yang 

lebih baik antara pembelajaran menggunakan pendekatan MEAs dengan pembelajaran 
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menggunakan metode konvensional, dilakuikan uji t satu pihak. Dari uji t satu pihak diperoleh 

bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan MEAs lebih tinggi dibandingkan pembelajaran 

menggunakan metode konvensional terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis [7]. 

Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran dengan pendekatan MEAs dapat 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. 

3. Pembelajaran dengan Model Generatif 

Metode pembelajaran generatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berdasarkan pada teori belajar. Teori belajar yang dianut oleh model pembelajaran generatif 

adalah teori belajar konstruktivistik yang berdasarkan pada aliran konstruktivisme [8]. Melalui 

model pembelajaran ini siswa diberikan kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuan 

mereka, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sendiri pengetahuan mereka tentang 

suatu permasalahan berupa stimulus atau demonstrasi yang diberikan oleh guru. Tahapan 

tantangan pada pembelajaran dengan model generatif memberikan peluang kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapat, mengkritik dan mendukung pendapat siswa lain. dengan adanya 

perbedaan pendapat tersebut siswa akan menganalisis kembali konsep-konsep yang telah 

didapatkannya sehingga diperoleh konsep yang benar [8]. Dalam pembelajaran generatif, 

tahapannya ada empat yaitu tahap eksplorasi, pemfokusan, tantangan, dan penerapan. 

Langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini menurut Trihatun [8] dalam 

menerapkan pembelajaran generatif adalah sebagai berikut; 

a. Tahap Eksplorasi 

Siswa diberikan suatu rangsangan terkait materi yang akan dipelajari dan diminta untuk 

berpendapat terhadap permasalahan sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Permasalahan yang diberikan misalnya terkait bangun ruang balok dan kubus. Siswa 

diminta untuk mengemukakan idenya secara tertulis tentang cara yang dilakukan mereka 

dalam membuat bangun ruang balok dan kubus tersebut 

b. Tahap Pemfokusan 

Siswa sudah mulai diarahkan untuk lebih fokus terhadap materi yang akan dipelajari yaitu 

luas permukaan dan volume bangun ruang balok dan kubus 

c. Tahap Tantangan 

Tahap tantangan ini, siswa dihadapkan dengan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh 

teman-temannya terkait permasalahan yang diberikan. Pendapat-pendapat tersebut ada yang 

sesuai dan ada juga yang bertentangan. Keadaan semacam itu, membuat siswa melakukan 

analisis dengan membandingkan antara pendapatnya dengan pendapat temannya, sehingga 

dapat diperoleh konsep yang benar secara kokoh. 

d. Tahap Penerapan 

Setelah siswa memperoleh konsep yang benar terkait materi pelajaran, kemudia siswa 

dilatih untuk dapat menggunakan konsep atau pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan 

permasalahan kehidupan sehari-hari. Siswa diberikan soal-soal yang menggunakan konteks 

kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran dengan metode Generatif telah dilakukan oleh Sehar Trihatun pada tahun 

2015 untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Hal tersebut ternyta berhasil dan 

lebih tinggi peningkatannya dibandingkan dengan pembelajaran model konvensional. Hal inni 

tergambarkan pada skor N-Gain dari pembelajaran dengan metode Generatif adalah 0.35 serta 

pada pembelajaran model konvensional adalah 0.25. Jika dilihat berdasarkan skor N-Gain 

tersebut, dapat diambil asumsi bahwasannya pembelajaran generatif lebih tinggi daripada 

pembelajaran konvensional. Untuk lebih meyakinkan lagi, peneliti menguji kesamaan rata-rata 

dari kedua pembelajaran yang digunakan menggunakan uji-t. Setelah dilakukan uji t, ternyata 

hasil yang diperoleh adalah kemampuan literasi dengan pembelajaran menggunakan metode 

generatif lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jadi, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa metode generatif dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa. 

4. Pembelajaran dengan Strategi REACT dengan Metode STAD 

Strategi REACT aadalah pembelajaran yang dilakukan untuk membantu siswa dalam 

memahami suatu konsep seara mendalam serta dapat menemukan sendiri penyelesaian dari 

masalah yang diberikan dengan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari tersebut. Strategi 

REACT menekankan siswa agar memahami konsep materi yang dipelajari melalui kegiatan 

mengaitkan (relating), mengalami (experiencing), menerapkan (applying), bekerjasama 

(cooperating), dan memindahkan (transfering) [9]. Pembelajaran dengan Strategi REACT 
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merupakan pembelajaran yang mengharuskan siswa menemukan konsep matematika sendiri 

melalui pemecahan suatu masalah dengan metode diskusi kelompok, kemudian mereka dapat 

menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah baru yang biasa mereka temukan dalam 

kehidupan sehari-hari [9]. 

Menurut Siregar dan Nara, Strategi pembelajaran harus memiliki metode pembelajaran 

yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Suprijo menambahkan, hal ini 

dikarenakan strategi pembelajran merupakan kegiatan yang dapat memberikan fasilitas kepada 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siregar dan Nara juga menambahkan bahwa metode 

merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran [9]. Karena pada dasarnya 

strategi pembelajaran memang butuh diimplementasikan dengan metode pembelajaran agar 

strategi tersebut dapat berjalan lancar, maka peneliti memberikan pembelajaran dengan metode 

STAD (Student Team Achievement Divisioni) sebagai metode yang mengimplementasikan 

strategi REACT. Slavin, dalam Octaviana, menjabarkan adanya empat komponen utama dalam 

STAD, yaitu presentasi, tim, kuis, dan rekognisi tim. Sintaks pembelajaran matematika strategi 

REACT yang diimplementasikan melalui metode STAD dapat dilihat pada tabel 1. 

TABEL 1. SINTAKS PEMBELAJARAN MATEMATIKA STRATEGI REACT 

YANG DIIMPLEMENTASIKAN MELALUI METODE STAD 

Tahap Komponen Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Komponen 

REACT 

1.  Presentasi 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, motivasi informasi 

pembelajaran, pengantar materi 

yang berkaitan dengan materi 

yang pernah dipelajari siswa 

Mendengarkan 

dan memahami 

penjelasan Guru 

Relating 

2.  Tim 

Membentuk kelompok diskusi 

yang heterogen, mengarahkan dan 

membimbing siswa untuk 

menemukan konsep materi 

melalui kegiatan diskusi 

kelompok 

Berkelompok, 

Berdiskusi, dan 

bertanya apabila 

mengalami 

kesulitan 

Cooperating, 

Experiencing 

3.  Kuis 

Mengevaluasi hasil belajar 

(melalui presentasi, hasil latihan 

soal individu, maupun tanya 

jawab secara lisan) 

Melaksanakan 

evaluasi yang 

diinstruksikan 

guru 

Experiencing, 

Applying, 

Trasfering 

4.  
Rekognisi 

Tim 

Memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik 

Mengapresiasi 

penghargaan 

tersebut dan 

termotivasi 

Experiencing 

Strategi REACT menjadi salah satu alternatif yang baik digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematis. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh salah 

satu mahasiswa pada tahun 2015 yaitu Devi Octaviana. Penelitian yang dilakukan oleh Devi 

Octaviana memberikan hasil dari rata-rata berdasarkan nilai N-Gain bahwa peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran dengan strategi REACT 

melalui metode STAD lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Skor N-gain untuk pembelajaran yang menggunakan strategi REACT melalui 

metode STAD yaitu 0.48, sedangkan 0.27 merupakan skor yang diperoleh siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. Hal ini mengindikasikan lebih tingginya peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi REACT 

melalui metode STAD dibandingkan dengan konvensional.  

Setelah dilihat dari skor N-Gain, peneliti melakukan uji perbedaan rata-rata 

menggunakan uji-t. Dari uji-t diperoleh bahwa rata-rata peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran strategi REACT lebih tinggi dibandingkan 

pembelajaran konvensional. Hal ini berarti pembelajaran dengan strategi REACT lebih baik 

secara signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis apabila dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 
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Pemaparan yang diberikan pada pembahasan memberikan kesimpulan bahwa beberapa 

pembelajaran non-tradisional yang dapat dijadikan alternatif oleh para guru maupun calon guru 

untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan Metode Treffinger 

Treffinger dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa dikarenakan pada 

pembelajaran menggunakan metode treffinger, materi yang disajikan dipandang sebagai 

suatu bentuk aktivitas atau proses yang diwujudkan ke dalam setiap tahapan model 

pembelajaran Treffinger yaitu: 1) Basic Tools; 2) Practice With Process; 3) Working with 

Real Problem [6]. 

2. Pembelajaran dengan Pendekatan MEAs 

Pembelajaran dengan Pendekatan MEAs merupakan pembelajaran yang mengharuskan 

siswa menemukan konsep matematika sendiri melalui pemodelan matematika yang 

dimunculkan dalam diskusi kelompok, kemudian mereka dapat menggunakannya untuk 

memecahkan masalah-masalah baru yang biasa mereka temukan dalam kehidupan sehari-

hari [7]. 

3. Pembelajaran dengan Model Generatif 

Melalui model pembelajaran ini siswa diberikan kesempatan untuk membangun sendiri 

pengetahuan mereka, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sendiri 

pengetahuan mereka tentang suatu permasalahan berupa stimulus atau demonstrasi yang 

diberikan oleh guru. Tahapan tantangan pada pembelajaran dengan model generatif 

memberikan peluang kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, mengkritik dan 

mendukung pendapat siswa lain. dengan adanya perbedaan pendapat tersebut siswa akan 

menganalisis kembali konsep-konsep yang telah didapatkannya sehingga diperoleh konsep 

yang benar [8]. 

4. Pembelajaran dengan Strategi REACT 

Pembelajaran dengan Strategi REACT merupakan pembelajaran yang mengharuskan siswa 

menemukan konsep matematika sendiri melalui pemecahan suatu masalah dengan metode 

diskusi kelompok, kemudian mereka dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah-

masalah baru yang biasa mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari [9]. 

b. Saran 

Menggunakan beberapa alternatif pembelajaran non-tradisional haruslah dilakukan dengan 

totalitas dalam mempersiapkannya. hal tersebut akan mendukung pembelajaran dan memberikan 

efek positif dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa Indonesia. 
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