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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi berbasis 

internet dengan nama Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu tantangan bagi setiap 

tenaga pendidik dalam membangun dan membentuk manusia berilmu,  

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai tujuan pembangunan 

nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Maskar dan Anderha, 2019). Masyarakat 

bukan hanya dituntut untuk mampu memahami pengetahuan konseptual saja, 

namun mampu untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Selain berpikir kritis dan kreatif, masyarakat juga harus menguasai 

enam literasi dasar guna untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi 

tantangan abad ke – 21, dikutip dari situs resmi Gerakan Literasi Nasional (2017), 

, enam literasi dasar tersebut di antaranya yaitu : (1) Literasi Baca-Tulis, (2) Literasi 

Numerasi, (3) Literasi Sains, (4) Literasi Digital, (5) Literasi Finansial, serta (6) 

Literasi Budaya dan Kewargaan. Berdasarkan hal tersebut matematika sangat 

relevan jika dikaitkan dengan kemajuan dunia teknologi di era sekarang. Hal ini 

karena matematika adalah hal yang universal dan digunakan sebagai ilmu yang 

melandasi perkembangan teknologi (Nurjanah, 2017). 

Puspaningtyas (2019) menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu cabang 

ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah dan tidak melulu membahas tentang 
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angka, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Kemampuan-kemampuan yang bisa 

dikembangkan  dari  pembelajaran  matematika,  diantaranya yaitu  pemecahan 

masalah,  komunikasi  dan koneksi  matematis. Hal tersebut membuat peserta didik 

lebih mudah memahami penerapan dan manfaat matematika dalam kehidupan 

sehari-hari (Maskar, 2018). Pembelajaran dan pemahaman matematika tidak hanya 

pada tingkat menengah dan perguruan tinggi saja, tetapi minimal sejak tingkat 

dasar. Bahkan pendidikan TK dan PAUD sudah mulai mengarahkan peserta didik 

untuk lebih dekat dengan matematika melalui proses pembelajaran di sekolah agar 

peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis, objektif, logis, dan cermat sejak 

dini (Maulana, 2017). Meskipun matematika dipelajari di setiap jenjang sekolah 

tidak berarti peserta didik mampu menguasai matematika secara optimal. Kesulitan 

dalam pembelajaran matematika sejak dini bahkan hingga tingkat perguruan tinggi 

sudah dianggap hal yang biasa karena matematika merupakan pelajaran yang 

abstrak dan sulit dipahami. Berdasarkan anggapan tersebut matematika akan terus 

menjadi hal yang menakutkan sehingga peserta didik akan semakin kurang 

berminat dan mudah jenuh dalam belajar matematika. Timbulnya rasa takut dalam 

diri peserrta didik ini yang membuat peserta didik tidak dapat mengikuti proses 

pembelajaran matematika dengan baik. Sehingga, peserta didik kerap kali merasa 

kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika (Fatimah, dkk, 2020). Tias dan 

Wutsqa (2015) menyatakan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam 

pembelajaran matematika, yaitu cenderung tidak mampu membaca soal dengan 

baik, tidak mampu mengingat konsep atau prinsip yang tepat untuk digunakan 

dalam pemecahan masalah matematika, dan tidak mampu memahami permasalahan 

yang dihadapi. Selain itu, peserta didik juga kurang mengetahui nama dan bentuk 
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dari simbol-simbol matematika serta kurang mampu dalam pemecahan suatu 

pembuktian (Mujib, 2019). Kesulitan belajar dalam diri peserta didik inilah yang 

membuatnya kurang optimal dalam mencapai hasil maupun prestasi belajar. Peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar cenderung mengalami kesulitan dalam 

memecahkan masalah baik di dalam kelas maupun masalah dalam kehidupannya. 

Terkait dengan proses pembelajaran, memungkinkan terdapat faktor-faktor baik 

dari segi kognitif, emosional, maupun lingkungan sosial peserta didik yang menjadi 

pemicu kesulitan dalam proses belajar dan pemecahan masalah (Tias dan Wutsqa, 

2015). Menurut Bloom dalam Lorensia (2016), hasil belajar atau prestasi belajar 

dapat ditentukan berdasarkan tiga kategori, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Jika berpedoman pada taksonomi Bloom 

maka prestasi belajar merupakan perwakilan ketercapaian dan keberhasilan peserta 

didik di ranah kognitif. 

Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika adalah 

melalui pendidikan. Karena pendidikan yang terintegrasi adalah sarana yang tepat 

guna dan menunjang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dewi dan Septa (2019)  mengungkapkan  bahwa  pendidikan  pada  hakikatnya  

adalah  sebuah  proses  untuk menyiapkan manusia agar dapat bertahan hidup dalam 

lingkungannya (life skill). Di dalam pendidikan, masyarakat akan dibekali 

kemampuan konseptual dan prosedural, serta mengarahkan kemampuan berpikir 

masyarakat dalam mengaplikasikan konsep dan prosedur yang sudah diterima 

melalui pendidikan tersebut. Dikutip dari situs resmi Pusat Asesmen dan 

Pembelajaran (Pusmenjar) Kemendikbud tentang Programme for International 

Student Assessment atau PISA (2020), untuk mengetahui kualitas dan efektivitas 
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sistem pendidikan suatu bangsa salah satunya adalah melalui PISA. PISA adalah 

studi internasional yang digunakan untuk mengukur performa dan prestasi peserta 

didik sekolah berusia 15 tahun yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) beserta konsorsium internasional setiap 

tiga tahun sekali. Salah satu literasi yang diukur dalam PISA adalah literasi 

numerasi. 

Literasi numerasi merupakan kemampuan menggunakan angka, data, maupun 

simbol matematika, serta pengetahuan dan kecakapan dalam penarikan suatu 

keputusan yang berkaitan dengan masalah nyata di kehidupan sehari-hari (Gerakan 

Literasi Nasional, 2017). Kemampuan pemecahan masalah bukan hanya masalah 

dasar yang berkaitan dengan matematika saja, melainkan masalah dengan tingkat 

kompleks sekalipun dapat ditemukan solusinya jika setiap individu menguasai 

kemampuan literasi numerasi tersebut. Namun kenyataannya, literasi numerasi 

siswa Indonesia di tingkat Internasional masih terbilang rendah. Hal ini dilihat 

berdasarkan hasil tes PISA, pada tahun 2015 Indonesia memperoleh skor PISA 386 

untuk matematika dari rata-rata skor setiap negara yaitu 487. Sedangkan di tahun 

2018, hasil tes PISA matematika di Indonesia mengalami penurunan yaitu 379 dari 

skor rata-rata 489 (Harususilo, 2019). 

Berdasarkan hal tersebut betapa pentingnya meningkatkan kemampuan literasi 

numerasi untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan 

berdaya saing. Maka langkah awalnya adalah tenaga pendidik maupun calon tenaga 

pendidik khususnya Pendidikan Matematika perlu memahami serta meningkatkan 

kemampuan literasi numerasinya terlebih dahulu agar dapat menyalurkannya ke 

siswa saat kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Kemampuan 
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dalam belajar pada mahasiswa diketahui dari evaluasi proses kegiatan belajar 

mengajar. Hasil evaluasi dapat dijadikan alat ukur yang umum dipergunakan untuk 

menentukan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan 

(Hamimi, dkk, 2020). Salah satu keberhasilan setiap mahasiswa dalam memahami 

kemampuan numerasi dapat dilihat dari prestasi belajarnya. Prestasi belajar 

diperoleh dari hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses pembelajaran. 

Prestasi belajar sendiri dapat ditunjukkan melalui nilai yang diberikan oleh seorang 

tenaga pendidik dari jumlah bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik, 

misalnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) (Syafi’i, 2018), karena IPK merupakan 

salah satu tolak ukur dari penguasaan akademik yang telah diperoleh oleh 

mahasiswa (Anggresta, 2015). Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk 

memperoleh prestasi belajar yang signifikan adalah intelegensi yang indikatornya 

terletak pada tingkat kemampuan numerasi peserta didik (Jelatu, dkk, 2019). 

Beberapa hasil penelitian mengemukakan bahwa peserta didik yang mempunyai 

kemampuan numerik tinggi akan mampu mengembangkan konsep baru dengan 

memadukan berbagai konsep dasar sebagai pendukung untuk menyelesaikan 

masalah. Berdasarkan Jelatu, dkk. (2019) terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara kemampuan numerasi dengan prestasi belajar peserta didik. Kemampuan 

numerasi yang tinggi akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi pula, 

begitupun sebaliknya semakin rendah kemampuan numerasi maka prestasi yang 

diperoleh peserta didik tersebut juga rendah. Berdasarkan hal tersebut penulis 

tertarik untuk menganalisa secara mendalam mengenai hubungan kemampuan 

numerasi terhadap prestasi belajar pada jenjang mahasiswa khususnya mahasiswa 

Pendidikan Matematika. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
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numerasi mahasiswa Pendidikan Matematika dan untuk mengetahui signifikansi 

hubungan antara kemampuan numerasi mahasiswa dan nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sejauh mana kemampuan numerasi mahasiswa Pendidikan Matematika 

Universitas Teknokrat Indonesia? 

2. Adakah pengaruh antara kemampuan numerasi terhadap nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) setiap mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas 

Teknokrat Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan numerasi mahasiswa Pendidikan 

Matematika Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara kemmapuan numerasi terhadap nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) setiap mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Dosen dan Mahasiswa 
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Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dosen untuk penelitian 

selanjutnya, dan acuan bagi mahasiswa dalam memperoleh atau meningkatkan 

prestasi belajar, yaitu nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).   

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan baru yang terus 

dikembangkan sehingga akhirnya dapat dijadikan sebagai acuan evaluasi untuk 

menetapkan kompetensi dasar dalam perkuliahan dengan melaksanakan tes 

literasi numerasi pada tahun pertama perkuliahan.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penulis perlu membatasi permasalahan dengan tujuan untuk menghindari 

kerancuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pembatasan masalah yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel meliputi 30 mahasiswa program studi Pendidikan Matematika di 

Universitas Teknokrat Indonesia; 

2. Ruang lingkup prestasi belajar yang diteliti hanya pada nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) tiga (3) semester awal mahasiswa Pendidikan Matematika 

angkatan 2017, 2018, dan 2019.  


