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Abstrak — Literasi matematika merupakan kemampuan individu dalam 

menggunakan keterampilan yang dimilikinya untuk mengintegrasikan masalah 

kehidupan sehari-hari dengan konsep matematika. Untuk mendukung kemampuan 

tersebut perlu dikembangkan suatu perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran  dengan menggunakan metode 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dalam materi persamaan kuadrat, salah satu 

contoh penerapan materi persamaan kuadrat yaitu dalam menentukan ukuran suatu 

lapangan jika diketahui luasnya. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan 

perangkat pembelajaran berbasis masalah untuk mendukung kemampuan literasi 

matematika siswa. Produk yang dikembangkan ini terdiri dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran, lembar kerja siswa, dan soal tes. Model PBM terdapat di dalam 

langkah-langkah pembelajaran di RPP, dan LKS menggunakan pendekatan saintifik, 

dan soal tes yang dikembangkan berbasis masalah sesuai level PISA. Metode 

penelitian yang digunakan menggunakan rancangan Plomp (2010). Metode dalam 

pengembangan ini terbagi dalam 3 fase, yaitu (1) fase penelitian awal, (2) fase 

pengembangan, dan (3) fase penilaian. Instrumen yang digunakan, meliputi, pedoman 

wawancara, tes, lembar validasi, lembar observasi, dan angket respon siswa. Temuan 

dalam penelitian awal menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan literasi 

matematika siswa kelas VIII dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Dengan 

demikian, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar 

kerja siswa untuk mendukung kemampuan literasi matematika. Soal yang akan 

diberikan dalam lembar kerja siswa berbasis masalah, dan soal yang diberikan pada 

tes akhir adalah soal PISA. Hasil penilaian diperoleh bahwa lembar kerja siswa yang 

dikembangkan mencapai kriteria valid, praktis, dan efektif. Berdasarkan hasil 

penelitian terlihat bahwa kemampuan literasi matematika siswa meningkat. 

 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, literasi matematika, pembelajaran berbasis 

masalah 

 
I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Literasi matematika merupakan kemampuan siswa dalam memecahkan, menerapkan, 

menggunakan, merumuskan, dan mengintegrasikan masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 

konsep matematika. Programme for International Student Assesment (PISA) mengartikan literasi 

matematika sebagai kemampuan individu dalam menggunakan, merumuskan dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks dengan menggunakan penalaran, konsep, prosedur, dan fakta secara 

matematis [1]. Pengetahuan dan pemahaman konsep matematika sangat penting dikuasai oleh siswa. 

Literasi matematika tidak hanya meliputi penguasaan materi, tetapi lebih menekankan penerapan konsep 

matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dengan demikian, literasi matematika dapat 

membantu siswa dalam mengenali peranan matematika pada kehidupan sehari-hari.  

Literasi matematika bertujuan untuk melihat dan menilai bagaimana kemampuan siswa dalam 

berpikir dan bernalar untuk memecahkan masalah sehari-hari yang dihubungkan dengan konsep 

matematika. Hasil survei Programme for International Student Assesment (PISA) yang dilakukan oleh 

Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) tahun 2015 menunjukkan Indonesia 

berada di peringkat 62 dari 70 negara peserta PISA dengan skor 386 [2]. Berdasarkan hasil survei 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia tergolong rendah. 

Pembelajaran matematika yang berkaitan dengan konsep literasi matematika terintregrasi di 

kompetensi dasar 4 berisi tentang keterampilan siswa dalam menerapkan konsep matematika pada 
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kehidupan sehari-hari. Guru berperan penting dalam merancang pembelajaran yang inovatif dalam 

mendukung kemampuan siswa dalam pemahaman matematika. Dalam dunia pendidikan, guru sebagai 

pendidik, pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum dalam menciptakan kondisi dan suasana 

pembebelajaran yang menyenangkan, menarik, memberikan ruang untuk siswa berpikir aktif, kreatif, dan 

inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuan siswa[3].  

Kegiatan studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Malang, peneliti memberikan 

soal berbasis masalah untuk melihat bagaimana kemampuan literasi matematika siswa. Hasil yang 

diperoleh adalah hanya 5 dari 20 siswa yang hampir memenuhi kriteria konsep literasi matematika. Hal 

itu juga didukung dengan pernyataan guru yang merasa kesulitan dalam memberikan soal yang beragam 

dan berkaitan dengan masalah sehari-hari pada materi persamaan kuadrat. Guru belum terbiasa dalam 

menerapkan soal berbasis masalah kepada siswa. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 bahwa guru wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) secara lengkap dan sistematis. Namun, fakta di lapangan belum seluruh guru menyusun RPP 

dengan pengembangan guru sendiri, guru hanya mengganti identitas dalam RPP tanpa mengembangkan 

komponen yang ada dalam RPP. Literasi matematika penting untuk diterapkan pada siswa sekolah untuk 

merealisasikan kompetensi dasar 4 serta didukung oleh media pembelajaran yang dapat mendukung 

kemampuan literasi matematika siswa dalam materi persamaan kuadrat. Oleh karena itu, peneliti 

mengembangkan perangkat pembelajaran untuk siswa kelas VIII pada materi persamaan kuadrat untuk 

mendukung kemampuan literasi matematika. 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis masalah pada materi 

persamaan kuadrat untuk mendukung kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII yang valid, praktis 

dan efektif. Produk yang dihasilkan terdiri atas tiga macam, yaitu (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) berbasis masalah yang digunakan guru sebagai langkah-langkah pembelajaran, (2) Lembar Kerja 

Siswa (LKS) berbasis masalah yang digunakan siswa untuk memperoleh konsep tentang materi 

persamaan kuadrat, dan (3) soal tes berbasis literasi matematika dengan level 1 sampai 3 yang digunakan 

guru sebagai instrumen kemampuan literasi matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dan pengembangan menggunakan rancangan Plomp [4]. Ada tiga fase 

rancangan Plomp, yaitu (1) fase penelitian awal, (2) fase pengembangan, dan (3) fase penilaian. Pada fase 

penelitian awal, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan informasi dengan cara wawancara dan 

observasi. Pada fase pengembangan, peneliti menghasilkan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, 

dan Soal Tes Akhir pada materi persamaan kuadrat. Pada fase penilaian, peneliti melakukan validasi dan 

uji coba produk untuk menilai kevalidan, keefektifan dan kepraktisan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan.  Keefektifan dan kepraktisan ditinjau pada saat penilaian uji coba di lapangan. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan, meliputi: pedoman wawancara, tes, lembar 

validasi, lembar observasi, dan angket respon siswa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data verbal dan non verbal. Analisis data verbal dengan teknik kualitatif deskriptif, sedangkan data 

non verbal dianalisis menggunakan teknik kuantitatif. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui materi yang akan diteliti dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang literasi matematika. Tes yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tes 

saat observasi untuk melihat kemampuan literasi matematika siswa sebelum melakukan penelitian, 

kemudian tes akhir yang digunakan untuk melihat kemampuan literasi matematika siswa setelah 

dilakukan penelitian. Lembar validasi perangkat pembelajaran ini terdiri dari lembar validasi RPP, lembar 

validasi LKS. Sedangkan untuk lembar validasi instrumen penelitian yaitu lembar validasi soal tes, 

lembar validasi untuk lembar observasi aktivitas guru dan siswa, lembar validasi angket respon siswa. 

Aspek yang dinilai pada proses validasi meliputi kesesuaian isi, kesesuaian perangkat pembelajaran 

dengan metode yang digunakan, bahasan yang digunakan dalam perangkat pembelajaran, penyajian 

ilustrasi gambar dengan topik yang dipelajari. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan penggunaan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan. Lembar observasi yang digunakan disesuaikan dengan langkah-langkah 

pembelajaran berbasis masalah yang terdapat dalam RPP. Terakhir, angket respon yang digunakan pada 

penelitian ini untuk memeroleh data mengenai pendapat/komentar siswa terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data verbal dan non verbal. Data non 

verbal atau kualitatif diperoleh dari komentar dan saran dari validator ahli dan praktisi yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan perbaikan produk. Data verbal atau kuantitatif diperoleh dari tes, angket 
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respon dan hasil validasi menggunakan skala bertingkat untuk melihat kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan perangkat pembelajaran. 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data hasil penilaian berupa skor dengan 

menggunakan sebagai berikut. 

(1) Rumus untuk mengolah data kevalidan 

  
  

   
      

Keterangan: 

  adalah persentase yang dicari 

   adalah total jawaban responden  
    adalah jumlah jawaban ideal 

Dari hasil penilaian validator akan diperoleh kriteria kevalidan yang ditentukan sebagai berikut. 
TABEL 1. Kriteria Validitas Perangkat Pembelajaran [5] 

No Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

1                Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi 

2               Valid, atau dapat digunakan namun perlu direvisi kecil 

3               Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena perlu 

revisi besar 

4               Tidak valid, atau tidak boleh digunakan 

 

(2) Rumus untuk mengolah data kepraktisan. 

Pengolahan data yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas guru sebagai berikut, 

Menentukan nilai rata-rata hasil observasi aktivitas guru pada setiap aspek untuk semua pertemuan 

dengan rumus: 

   
    
 
   

 
 

Keterangan:    adalah nilai rerata aspek ke-i pada semua pertemuan 

    adalah skor pengamatan observer ke-j terhadap aspek ke-i 

  adalah banyaknya observer 

Menentukan skor rata-rata aktivitas guru dengan rumus 

  
   
 
   

 
 

Keterangan:    adalah nilai rerata aspek ke-i pada semua pertemuan 

  adalah nilai rata-rata aktivitas guru 

  adalah banyaknya aspek yang diamati 

Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh observer, akan dihasilkan kriteria kepraktisan yang 

ditentukan sebagai berikut. 
TABEL 2. Kriteria Kepraktisan Perangkat Pembelajaran [6] 

Interval Kriteria Kepraktisan Keterangan 

      Rendah Kurang Praktis 

      Sedang Cukup Praktis 

      Tinggi Praktis 

    Sangat Tinggi Sangat Praktis 

 

Pengolahan data yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa sebagai berikut. 

Menentukan nilai rata-rata hasil observasi aktivitas siswa pada setiap aspek untuk semua pertemuan 

dengan rumus: 

   
    
 
   

 
 

Keterangan:    adalah nilai rerata aspek ke-i pada semua pertemuan 

    adalah skor pengamatan observer ke-j terhadap aspek ke-i 

  adalah banyaknya observer 

Menentukan skor rata-rata aktivitas guru dengan rumus 

  
   
 
   

 
 

Keterangan:    adalah nilai rerata aspek ke-i pada semua pertemuan 

  adalah nilai rata-rata aktivitas siswa 

  adalah banyaknya aspek yang diamati 
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Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh observer, akan dihasilkan kriteria kepraktisan yang 

ditentukan sebagai berikut. 

TABEL 3. Kriteria Kepraktisan Perangkat Pembelajaran [6] 
Interval Kriteria Kepraktisan Keterangan 

      Rendah Kurang Praktis 

      Sedang Cukup Praktis 

      Tinggi Praktis 

    Sangat Tinggi Sangat Praktis 

 

(3) Rumus untuk mengolah data keefektifan 

Pengolahan data yang diperoleh berdasarkan angket respon siswa. 

a. Menjumlah skor setiap siswa 

   
  

 
 

Keterangan:    adalah rata-rata skor setiap siswa 

   adalah skor total setiap siswa 

  adalah jumlah item pertanyaan 

b. Menjumlah    semua siswa 

    
   

 
 

Keterangan:    adalah rata-rata skor semua siswa 

   adalah jumlah rata-rata skor setiap siswa 

  adalah banyak siswa 

Dari hasil penilaian, pengisian angket respon siswa diperoleh kriteria keefektifan ditentukan 

sebagai berikut. 
TABEL 4. Kriteria Keefektifan Perangkat Pembelajaran [6] 

Interval Kriteria Keefektifan 

          Respon siswa sangat baik 

             Respon siswa baik 

             Respon siswa cukup baik 

          Respon siswa kurang baik 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berbasis 

masalah pada materi persamaan kuadrat. Tujuan pengembangan perangkat pembelajaran ini untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII. Perangkat pembelajaran terdiri atas RPP, 

LKS dan Soal Tes akhir. Hasil validasi perangkat pembelajaran, dapat dinyatakan valid, praktis dan 

efektif. Kriteria valid dibuktikan dengan skor validasi: (1) RPP dengan persentase sebesar 90,1%, (2) 

LKS dengan persentase sebesar 84,37%, dan (3) Soal Tes Akhir dengan persentase sebesar 76,79%. 

Kriteria praktis diperoleh dari hasil lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang dilakukan oleh dua 

observer, yaitu (1) hasil lembar observasi aktivitas guru diperoleh skor rata-rata 3,5 dan (2) hasil lembar 

observasi aktivitas siswa diperoleh skor rata-rata 3,42. Kriteria efektif berdasarkan skor hasil tes literasi 

siswa dan angket respon siswa saat proses pembelajaran, yaitu (1) hasil tes literasi siswa diperoleh, 

sebanyak 16 siswa atau 80% siswa memperoleh skor    , sedangkan sebanyak 4 siswa atau 20% siswa 

memperoleh skor     dan (2) hasil respon siswa untuk rata-rata semua diperoleh 3,2. Perhitungan skor 

ketiga kriteria tersebut sesuai dengan acuan kriteria valid, praktis serta efektif milik [5] dan [6]. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu perangkat yang harus disusun 

oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai standar isi pada silabus untuk mencapai 

kompetensi dasar, indikator dan tujuan yang akan dicapai. Isi RPP yang dikembangkan pada penelitian ini 

meliputi, (1) identitas sekolah, (2) mata pelajaran, (3) kelas/semester, (4) materi pokok, (5) waktu dan 

alokasi waktu (untuk setiap pertemuan), (6) kompetensi inti, (7) kompetensi dasar, menentukan nilai 

persamaan kuadrat dengan satu variabel dalam konteks nyata, (8) indikator pencapaian, (9) tujuan 

pembelajaran, (10) deskripsi materi pembelajaran berbasis masalah untuk menentukan cara memperoleh 

akar-akar persamaan kuadrat dengan tiga metode, (11) metode pembelajaran yang digunakan adalah 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM), (12) langkah-langkah kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan 
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langkah PBM dan pendekatan saintifik, (13) media, alat/bahan dan sumber pembelajaran, dan (14) 

penilaian. Adapun kompetensi inti yang digunakan yaitu kompetenti inti 3. Sedangkan untuk kompetensi 

dasar yang digunakan yaitu 3.3 menentukan nilai persamaan kuadrat dengan satu variabel dalam konteks 

nyata. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi persamaan kuadrat. Sedangkan model 

pembelajaran yang digunakan adalah Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Isi RPP yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pembelajaran pada pendidikan 

dasar dan menengah [7], adapun komponen-komponennya antara lain (1) identitas sekolah, mata 

pelajaran, (2) kelas/semester, (3) materi pokok, (4) alokasi waktu, (5) tujuan, dan (6) kompetensi dasar. 

Menurut [8] terdapat banyak metode pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman siswa, salah satunya 

adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Pembelajaran Bebasis Masalah merupakan suatu metode 

yang dirancang untuk membantu siswa belajar sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

Kompetensi dasar yang digunakan disesuaikan dengan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun 

langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan oleh [9] yaitu, (1) orientasi 

siswa pada masalah, guru memberikan suatu masalah untuk diamati oleh siswa terdapat di dalam tiap-tiap 

LKS, (2)  mengorganisasi siswa untuk belajar, guru membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok 

secara heterogen untuk mendiskusikan masalah yang diberikan, (3) membimbing pengalaman 

individual/kelompok, guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-

langkah yang ada di LKS dan sesuai dengan konsep materi yang telah siswa peroleh sebelumnya, misal 

materi luas persegi, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, siswa mengembangkan 

pengetahuannya untuk menentukan bentuk umum atau rumus umum untuk menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat yang dimulai dari masalah yang ada di LKS dan (5) menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. Selain itu, RPP yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu 

memuat pendekatan saintifik pada proses pembelajaran. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas/kegiatan untuk 

siswa yang didalamnya terdapat petunjuk atau langkah untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. LKS yang dikembangkan pada penelitian ini memuat, (1) sampul depan LKS yang memuat 

Judul materi, identitas siswa, dan alokasi waktu, (2) halaman kompetensi dasar, indikator pembelajaran, 

tujuan pembelajaran, dan petunjuk belajar, (3) masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

disertai dengan gambar nyatanya, dan terkait dengan materi persamaan kuadrat, soal yang diberikan dapat 

dihubungkan dengan beberapa konsep matematika yang telah siswa peroleh sebelumnya (4) langkah-

langkah penemuan konsep dengan pendekatan saintifik, dan (5) latihan soal individu, latihan soal ini 

terdiri dari soal berbasis masalah yang berhubungan dengan konteks dan konten literasi matematika 

menurut PISA. Berikut ini ditampilkan contoh masalah yang diberikan dalam LKS yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. Masalah yang ada pada LKS 1       GAMBAR 2. Masalah pada LKS 2 
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GAMBAR 3. Masalah pada LKS 3 

 

Setiap soal terdapat ruang/kolom untuk siswa menjawab soal. LKS pada penelitian ini 

berfungsi untuk membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan masalah untuk memperoleh konsep 

pembelajaran. Jika siswa terbiasa menyelesaikan soal berbasis literasi matematika, maka kemampuan 

literasi matematika siswa akan semakin baik. Kompetensi dasar yang digunakan pada LKS ini yaitu 3.3 

menentukan nilai persamaan kuadrat dengan satu variabel dalam konteks nyata. Tujuan pengembangan 

LKS ini meliputi, (1) siswa mampu menjelaskan dan menentukan bentuk persamaan kuadrat, (2) siswa 

mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan 

rumus kuadrat, (3) siswa mampu menentukan persamaan baru jika diketahui akar-akar persamaan, dan (4) 

siswa mampu menentukan hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Petunjuk belajar yang 

digunakan pada LKS ini siswa diminta untuk mengikuti/menyelesaikan setiap langkah secara urut, dan 

setiap anggota kelompok harus memahami masalah dan penyelesaiannya. 

Hal tersebut sesuai dengan isi LKS menurut [10], adapun isi LKS yang dikembangkan dalam 

penelitian ini meliputi, (1) judul, (2) petunjuk belajar, (3) kompetensi dasar, (4) indikator pembelajaran, 

(5) masalah yang diberikan berikaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk membentuk konsep 

pemahaman tentang persamaan kuadrat dalam membentuk konsep pembelajaran, berangkat dari masalah 

siswa diminta untuk melakukan proses pengumpulan informasi dan mengamati masalah yang ada 

kemudian melakukan proses menalar, merepresentasi, dan matematisasi kemudian mengembangkan dan 

menyajikan hasil diskusi dengan presentasi ke depan kelas, (6) langkah kerja, dan (8) penilaian. LKS 

menurut Direktorat Pembinaan SMA dapat diturunkan, dimodifikasi dan disesuaikan dengan materi SMP. 

Selain itu, juga sesuai dengan konsep LKS menurut [11] terdiri dari enam unsur, yaitu (1) judul, (2) 

petunjuk belajar, (3) kompetensi dasar atau materi pokok, (4) informasi pendukung, (5) tugas atau 

langkah kerja, dan (6) penilaian. LKS yang dikembangkan memuat pendekatan saintifik, yang meliputi 

kegiatan mengamati masalah yang diberikan, kegiatan menanya, kegiatan menggali informasi, kegiatan 

menyimpulkan dan kegiatan mengkomunikasikan ke depan kelas untuk hasil diskusi kelompok. LKS 

yang dikembangkan, terdiri atas tiga LKS. LKS I berisi materi tentang (1) bentuk umum persamaan 

kuadrat, (2) cara solusi/akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. LKS II berisi materi 

tentang (1) cara menentukan solusi/akar-akar persamaan kuadrat persamaan kuadrat dengan metode 

melengkapkan kuadrat sempurna, (2) cara menentukan rumus dan nilai diskriminan, dan (3) macam-

macam bentuk akar-akar persamaan kuadrat jika dilihat dari nilai diskriminannya. Terakhir, LKS III 

berisi materi tentang (1) cara menentukan solusi/akar-akar persamaan kuadrat dengan metode rumus 
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kuadrat, (2) cara menentukan persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar persamaannya, dan (3) cara 

menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, tanpa mencari akar-akar 

persamaannya. 

Soal tes merupakan tes yang diberikan untuk menilai hasil kemampuan siswa dalam 

memahami materi dan mampu mengimplementasikan kedalam masalah yang diberikan. Soal yang 

dikembangkan pada penelitian ini berbasis literasi matematika yang disesuaikan dengan kemampuan 

siswa kelas VIII. Bentuk soal yang diberikan berupa cetak, karena penggunaannya lebih mudah dan 

prakis untuk diselesaikan oleh siswa. jenis soal yang diberikan adalah esai, karena penelitian ini bertujuan 

untuk melihat dan menilai kemampuan literasi matematika siswa dalam mengintegrasikan masalah nyata 

dalam konsep matematika. Pada soal yang diberikan memuat, (1) identitas siswa, (2) kelas, (3) alokasi 

waktu penyelesaian soal, dan (4) tiga soal berbasis literasi matematika yang disesuaikan dengan level 

kemampuan literasi matematika. Pada soal tes ini terdiri dari 3 level yaitu, level 1 pada soal nomor 1, 

level 2 pada soal nomor 3, dan level 3 pada soal nomor 2. Konten yang digunakan dalam soal berbasis 

PISA yang dijelaskan dalam [1] menggunakan (1) Quantity yang berkaitan dengan hubungan bilangan 

dan pola bilangan, representasi angka, perhitungan dan segala sesuatu yang berhbungan dengan bilangan 

dalam kehidupan sehari-hari, (2) Space and shape konten ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang 

terbentuk dari dunia visual an fisik seperti pola, posisi dan orientasi, representasi objek, dan interaksi 

dinamis dengan bentuk nyata, dan (3) Change and Relationships konten ini tampak dalam pengaturan 

yang beragam seperti pertumbuhan organisme, musik, siklus musim, pola cuaca, tingkat pekerjaan dan 

kondisi ekonomi. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Perangkat pembelajaran berbasis masalah untuk mendukung kemampuan literasi matematika 

siswa kelas VIII dapat dikatakan valid, praktis dan efektif. Adapun kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki dalam perangkat pembelajaran ini. Kelebihan perangkat pembelajaran ini, yaitu 1) masalah yang 

diberikan pada LKS merupakan masalah kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa tertantang untuk 

menyelesaikan, 2) LKS dirancang untuk siswa menyelesaikan masalah dan menemukan konsep cara 

mencari solusi persamaan kuadrat,3) siswa dapat melatih kemampuan literasi matematika melalui soal 

yang diberikan, 4) kemampuan literasi matematika dapat meningkat jika siswa terbiasa menyelesaikan 

soal berbasis masalah sehari-hari pada proses pembelajaran, soal yang diberikan berbasis literasi 

matematika dan pada penelitian ini siswa menyelesaikan soal berbasis masalah dan literasi matematika 

sebanyak lebih dari 5 soal. 

Saran pemanfaatan RPP dan LKS untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya sebagai 

berikut, 1) RPP dan LKS diharapkan dapat digunakan oleh guru saat pembelajaran materi persamaan 

kuadrat, 2) RPP dan LKS dapat digunakan sebagai referensi oleh guru SMP dalam mengembangkan 

lembar kerja siswa pada materi lain untuk mendukung kemampuan literasi matematika siswa, 3) LKS dan 

soal tes diharapkan dapat digunakan oleh siswa sebagai alternatif bahan ajar pada materi persamaan 

kuadrat untuk mendukung kemampuan literasi matematika, dan 4) RPP dan LKS dapat dimanfaatkan oleh 

guru dalam 4 kali pertemuan. 
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