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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

1.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian-penelitian yang relevan disusun menggunakan matriks sintesis 

berdasarkan pengembangan dari beberapa referensi (Prasetyo, 2017; Rahayu, 2019) 

sehingga matriks yang dibuat akan berbentuk sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Matriks Sintesis Kemampuan Numerasi dengan Prestasi Belajar 

Penulis & 

Tahun 
Judul Temuan Kesamaan 

Siti Alfiah, 

Mulyadi, dan 

Dwi Cahyani 

Nur Apriyani 

(2020) 

Hubungan Antara 

Literasi Numerasi 

dengan 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Matematika 

Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 1 

Pacitan Tahun 

Pelajaran 

2019/2020 

Adanya hubungan 

yang signifikan 

antara literasi 

numerasi dengan 

kemampuan 

pemecahan masalah 

matematika siswa 

kelas VIII SMP 

Negeri 1 Pacitan 

tahun pelajaran 

2019/2020 dalam 

meningkatkan hasil 

belajar yang lebih 

baik. 

 

Literasi numerasi 

berpengaruh 

terhadap 

kemampuan 

pemecahan masalah 

matematika 

sehingga dapat 

mencapai hasil 

belajar yang lebih 

baik. 

Silfanus 

Jelatu, 

Mayona 

Emenensia 

Mon, dan 

Selvianus San 

(2019) 

Relasi Antara 

Kemampuan 

Numerik dengan 

Prestasi Belajar 

Matematika 

Adanya hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

kemampuan 

numerik dengan 

prestasi belajar 

matematika siswa, 

yang artinya 

semakin tinggi 

kemamuan numerik 

seseorang maka 

prestasi belajarnya 

pun semakin baik. 
Begitupun 

sebaliknya. 

Siswa yang 

memiliki 

kemampuan 

numerasi baik maka 

akan mampu 

menyelesaikan 

masalah 

matematika dan 

mencapai prestasi 

belajar yang 

maksimal. 
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Rochadi 

(2011) 

Hubungan Antara 

Kemampuan 

Numerik Peserta 

Didik Terhadap 

Prestasi Belajar 

Matematika 

Peserta Didik 

Kelas VII MTs 

Muhammadiyah 

Batang Tahun 

Pelajaran 

2010/2011 

Adanya hubungan 

yang signifikan 

antara kemampuan 

numerik peserta 

didik terhadap 

prestasi belajar 

matematika kelas 

VII MTs 

Muhammadiyah 

Batang. Artinya 

bahwa semakin 

baik kemampuan 

numerik peserta 

didik kelas VII 

MTs 

Muhammadiyah 

Batang, maka 

semakin baik pula 

prestasi belajar 

matematikanya. 
 

Siswa dengan 

kemampuan 

numerasi baik maka 

akan mampu 

memecahkan 

permasalahan 

dalam matematika 

dengan baik pula 

sehingga akan 

diperoleh prestasi 

belajar yang 

maksimal. 

Via Yustitia 

dan Triman 

Juniarso 

(2019) 

Literasi 

Matematika 

Mahasiswa 

dengan Gaya 

Belajar Visual 

Mahasiswa hanya 

mampu 

menyelesaikan soal 

literasi matematika 

setara level 1 – 4, 

dan masih kesulitan 

mengerjakan soal 

setara level 5 dan 6.  

Kemampuan 

numerasi 

mahasiswa masih 

tergolong rendah 

dibuktikan dari 

ketidakmampuan 

dalam mengerjakan 

soal setara level 5 

dan 6. 

Sri Hartatik 

dan Nafiah 

(2020) 

Kemampuan 

Numerasi 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Profesi Guru 

Sekolah Dasar 

Dalam 

Menyelesaikan 

Masalah 

Matematika 

Mahasiswa masih 

mengalami 

kesalahan saat 

menyelesaikan 

masalah 

matematika yang 

berupa simbol atau 

angka. Namun 

sudah mampu 

menganalisis 

informasi dalam 

bentuk grafik, 

tabel, dan 

sebagainya. 

 

Kemampan 

numerasi berupa 

pemecahan masalah 

matematika 

berbentuk angka 

atau simbol 

merupakan dasar 

dalam 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

matematika 

lainnya. 

 

Beberapa penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata terdapat 

hubungan yang signifikan antara kemampuan numerasi dengan prestasi belajar. 
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Penelitian-penelitian tersebut juga mayoritas subjeknya adalah siswa SMP dan 

SMK. Hasil penelitian menyatakan bahwa jika kemampuan numerasinya baik, 

maka akan meningkatkan hasil belajar siswa sehingga berimbas pada prestasi 

belajarnya.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisa hubungan antara 

kemampuan numerasi dengan prestasi belajar di tingkat Perguruan Tinggi 

khususnya mahasiswa Pendidikan Matematika yang di dasari atas hasil penelitan 

yang menyebutkan bahwa semakin baik kemampuan numerasi tiap individu maka 

akan semakin baik pula prestasi belajarnya. 

2.2 Kemampuan Belajar 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), kemampuan berasal dari kata 

mampu yang artinya kuasa atau sanggup dalam melakukan sesuatu. Sedangkan 

kemampuan berarti suatu kesanggupan, kekuatan, maupun kecakapan. Di sisi lain, 

Robbins dan Judge (2015) mendefinisikan “kemampuan sebagai suatu kapasitas 

seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam sebuah pekerjaan.” Selain 

itu, kemampuan seorang individu juga dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu: 

1. Kemampuan intelektual (Intellectual Ability), merupakan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir dan 

memecahkan masalah). Test IQ, misalnya dirancang untuk memastikan 

kemampuan intelektual umum seseorang. Tujuh dimensi yang paling sering 

dikutip yang membentuk kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, 

pemahaman (comprehension) verbal, kecepatan persetual, penalaran deduktif, 

visualisasi ruang dan ingatan (Robbins, dkk. 2015).  
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2. Kemampuan fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan yang diperlukan 

untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, koordinasi tubuh dan 

keseimbangan.  

Sedangkan menurut Kartono dan Dula dalam Kamus Psikologi (2014) menjelaskan  

“kemampuan sebagai istilah umum yang mengacu pada potensi dalam menguasai 

suatu keahlian ataupun pemikiran itu sendiri.” 

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

merupakan suatu kesanggupan inidividu dalam mengerjakan atau melakukan 

sesuatu yang dikuasai maupun tidak dikuasai. Melalui kemampuan setiap individu 

dapat melakukan kegiatan dengan menyeluruh dan seusai dengan kemampuan 

masing-masing individu. 

Adapun jenis-jenis kemampuan menurut Moenir dalam Afgani (2017) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan Teknis (Technical Skill) 

Kemampuan teknis merupakan pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang 

bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang mengaitkan pekerjaan atau 

pembelajaran dan alat-alat belajar. Kemampuan teknis yang dimaksud 

seseorang peserta didik di dalam sekolahnya ialah harus mampu dalam 

penguasaan terhadap metode belajar yang ada atau yang telah ditugaskan. 

Artinya seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan teknis meliputi 

prosedur belajar, metode belajar, dan alat-alat belajar dinilai dapat 

meningkatkan produktivitas belajar sehingga lebih maksimal. 
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2. Kemampuan Bersifat Manusiawi (Human Skill) 

Kemampuan bersifat manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja atau belajar 

dalam kelompok dimana peserta didik merasa bebas dan aman dalam 

menyampaikan permasalahan. Kemampuan bersifat manusiawi yang dimaksud 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar kelompok 

atau bekerja sama dengan sesama anggota kelompoknya. Hal tersebut dinilai 

penting karena kemampuan dalam berkomunikasi dapat mengeluarkan ide-ide 

cemerlang dan pendapat, bahkan menerima pendapat maupun saran dari orang 

lain dapat menjadi faktor keberhasilan dalam melaksanakan tugas kelompok 

yang baik. 

3. Kemampuan Konseptual (Conceptual Skill) 

Kemampuan konseptual merupakan kemampuan untuk melihat dan memahami 

unsur penting dalam sebuah situasi. Kemampuan konseptual yang dimaksud 

bagi seorang peserta didik ialah apabila peserta didik tersebut berperan sebagai 

pengambi keputusan dalam menganalisis dan merumuskan tugas-tugas yang 

diembannya Sehingga dengan kemampuan ini maka pembelajaran atau 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik karena dapat memilih prioritas-prioritas 

pekerjaan atau tugas mana yang harus didahulukan. 

Selain itu, perlu diketahui bahwa kemampuan lain dari peserta didik dalam 

belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran diklasifikasikan menggunakan 

taksonomi dari Bloom. Adapun kemampuan yang dimaksud menurut Bloom 

dalam Widia (2017) diantaranya yaitu: 
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1. Kemampuan Kognitif 

Kemampuan yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta 

tertentu, pola dan konsep yang memungkinkan berkembangnya 

kemampuan untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. 

Tujuan taksonomi ranah kognitif ini memiliki enam jenjang proses berpikir 

yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, 

gejala, rumus dan sebagainya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan 

proses berpikir yang paling rendah. 

b. Pemahaman (comprehension), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Sehingga dengan kata lain, memahami adalah mengetahui 

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi dan pola. 

Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang 

hal tersebut dengan menggunakan kalimat dan bahasa penyampaiannya 

sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. 

c. Penerapan (application), adalah kemampuan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, metode-metode, 

prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya dalam situasi 

baru yang konkret. Aplikasi atau penerapan ini merupakan proses 

berpikir setingkat lebih tinggi dari pemahaman. 
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d. Analisis (analysis), merupakan kemampuan untuk merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhannya 

dapat dipahami dengan baik. 

e. Sintesis (synthesis), adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan 

suatu bahan atau keadaan ke bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu 

memahami hubungan di antara bagian-bagian yang satu dengan bagian-

bagian yang lainnya. Sintesis merupakan suatu proses yang 

memadukan unsur-unsur secara logis, sehingga membentuk suatu pola 

yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis 

kedudukannya lebih tinggi setingkat dari analisis. 

f. Evaluasi (evaluation), merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam 

ranah kognitif. Penilaian atau evaluasi adalah kemampuan seseorang 

untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide, 

misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia 

akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan kriteria 

yang ada. 

2. Kemampuan Psikomotorik 

Kemampuan yang ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang 

merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Peserta 

didik yang memahami suatu ilmu secara komprehensif, memiliki daya 

implementasi yang kuat dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya 

(Magdalena, dkk. 2020). Kemampuan psikomotorik tidak hanya menuntut 

kemampuan untuk merangkai gerakan jasmani saja melainkan memerlukan 

aktivitas kognitif agar terbentuk suatu koordinasi gerakan secara terpadu. 



  15 

 

  Universitas Teknokrat Indonesia 

 

Tujuan taksonomi ranah psikomotorik ini memiliki tujuh jenjang proses 

berpikir yaitu: 

a. Persepsi (perception), merupakan kemampuan untuk membuat 

diskriminasi yang tepat antara dua perangsang tubuh atau lebih, 

berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-

masing rangsangan. 

b. Kesiapan (set), merupakan kemampuan untuk menempatkan dirinya 

dalam keadaan akan memulai gerakan atau rangkaian gerakan. 

c. Gerakan terbimbing (guided response), merupakan kemampuan untuk 

melakukan suatu rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang 

diberikan. 

d. Gerakan yang terbiasa (mechanical response), merupakan kemampuan 

untuk melakukan suatu rangkaian gerakan dengan lancar karena sudah 

dilatih tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. 

e. Gerakan yang kompleks (complex response), merupakan kemampuan 

untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa 

komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. 

f. Penyesuaian pola gerakan (adjustment), merupakan kemampuan untuk 

mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerakan sesuai kondisi 

atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah 

mencapai kemahiran. 

g. Kreativitas (creativity), merupakan kemampuan untuk melahirkan pola 

gerakan baru atas dasar inisiatif sendiri. 
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3. Kemampuan Afektif 

Kemampuan ini dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan 

melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Penguasaan 

afektif merupakan ranah yang sulit dikuasai oleh peserta didik. Hal tersebut 

terbukti dengan maraknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di 

sekolah maupun lingkungan sekitar yang dilakukan oleh peserta didik itu 

sendiri (Magdalena, dkk. 2020). Oleh karena itu, seharusnya peserta didik 

yang aspek afektifnya dibangun dengan baik pada saat proses pembelajaran 

berlangsung memiliki implementasi dari sikap saling toleransi, jujur, 

amanah, serta mandiri dalam melaksanana kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, maupun kegiatan lain di luar lingkungan sekolah. Sehingga, 

peserta didik yang penguassaan kemampuan afektifnya baik dan kuat, akan 

memiliki kehidupan sosial yang baik serta mampu mengatasi keadaaan 

dengan bijak. 

Menurut Lessing dalam Harifa (2016) belajar adalah “mengerti sesuatu yang telah 

diketahui sepanjang hidup tetapi dengan pemahaman yang berbeda.” Sedangkan 

menurut teori ilmu jiwa Gestalt dalam Sabri (2014) “belajar bukan hanya sekedar 

proses asosiasi antara stimulus dengan respon yang diperkuat dengan koneksi-

koneksi melalui latihan atau ulangan.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu pencarian sebuah informasi maupun pemahaman terhadap sesuatu 

yang dapat di ukur melalui latihan atau ulangan. Belajar juga berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu sesuai dengan kondisi dan 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang. 
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Adapun tujuan dari belajar menurut Dalyono dalam Kallesta dan Erfan (2017) 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan perubahan dalam diri seperti perubahan tingkah laku. 

b. Mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. 

c. Mengubah sikap negatif menjadi positif. 

d. Memiliki keterampilan. 

e. Menambah pengetahuan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari belajar selain 

untuk menambah pengetahuan juga dapat memiliki sikap yang positif, mengasah 

keterampilan dan bakat, serta membentuk karakter yang terdidik. 

Tohirin dalam Nurjan (2016) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

menjadi dua aspek, yaitu: 

a. Aspek Fisiologis 

Aspek yang meliputi keadaan jasmani individu. Kebugaran dan kesehatan 

organ serta fisik menjadi pengaruh setiap individu dalam menerima informasi 

dan pengetahuan melalui proses belajar. 

b. Aspek Psikologis 

Aspek yang meliputi kecerdasan, sikap, bakat, minat, motivasi, dan kesiapan 

individu. 

Faktor-faktor di atas seringkali berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam 

kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut tenaga pendidik diharapkan 

mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan proses 

pembelajaran atas faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya. 
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Di dalam proses belajar terdapat perbedaan cara mendasar pada setiap peserta didik 

dalam melakukan transfer atau penyerapan ilmu yang diberikan oleh tenaga 

pendidik. Perbedaan cara belajar tersebut merupakan gaya belajar. Gaya belajar 

adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih 

efektif bagi peserta didik tersebut (Rahmawati dan Daryanto, 2015). Gaya belajar 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

1. Visual 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata 

memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan seseorang untuk 

memeroleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan 

sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. 

Beberapa karakteristik dari pembelajarn visual, yaitu: suka membaca; 

menonton televisi dan film; mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya. 

Adapun ciri-ciri peserta didik yang merupakan gaya pembelajar visual menurut 

Rahmawati dan Daryanto (2015) adalah sebagai berikut: 

a. Lebih mudah mengingat dengan cara melihat 

Peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual akan lebih mudah 

mengingat dengan cara melihat, misalnya membaca buku, melihat 

demonstrasi yang dilakukan oleh guru, dan melihat pembelajaran yang 

disajikan melalui televisi atau video kaset. 

b. Lebih suka membaca daripada dibacakan 

Peserta didik dengan gaya belajar visual perlu mengingat detail kata dan 

dangka ynag mereka baca atau lihat. Karena kegiatan membaca dilakukan 
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secara visual, maka tipe ini merasa mudah dan nyaman jika harus belajar 

dengan hanya membaca saja. 

c. Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ini dapat belaja baik 

diiringi dengan musik maupun tidak. Karena mereka lebih terfokus pada 

apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar sehingga 

kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu menggoyahkan 

konsentrasi mereka. 

2. Auditori 

Gaya belajar auditori ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar pendengar. 

Peserta didik yang memilik gaya belajar pendengar lebih mengutamakan 

kekuatan pendengaran dalam proses pembelajaran. Pada umumnya, seorang 

peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori ini senang mendengarkan 

ceramah, diskusi, berita di radio, dan juga kaset pembelajaran. Mereka senang 

belajar dengan cara mendengarkan dan berinteraksi dengan orang lain. 

Karakteristik pembelajar auditori yaitu: suka mendengar radio, musik, 

sandiwara, drama, debat; lebih suka cerita yang dibacakan kepadanya dengan 

berbagai ekspresi; memiliki aktivitas kreatif seperti: menyanyi, mendongeng, 

mengobrol, bermain musik, membuat cerita lucu, berfilosofi; berbicara dengan 

kecepatan sedang; serta suka bicara bahkan dalam kelas (Widia, 2017). Adapun 

ciri-ciri peserta didik yang merupakan gaya pembelajar auditori menurut 

Rahmawati dan Daryanto (2015) adalah sebagai berikut: 

a. Lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada melihat 
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Peserta didik dengan gaya belajar auditori menyerap makna komunikasi 

verbal dengan cepat tanpa harus menuangkannya dalam bentuk gambar. 

Mereka lebih senang mendengarkan daripada membaca. Jika akan 

menghadapi ujian akan lebih baik bila mereka mendengarkan orang lain, 

membaca bahan materi atau menulisnya sendiri. 

b. Mudah terganggu oleh keributan 

Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori akan merasa terganggu 

jika mereka sedang mendengarkan penjelasan guru kemudia ada suara-

suara kebisinngan di sekitarnya. Contohnya seperti suara mobil, dengung 

AC, suara orang yang sedang makan, atau suara kebisingan lain dapat 

mengganggu konsentrasi belajar mereka. Karena mereka tidak bisa 

mengabaikan suara-suara itu layaknya tipe visual, maka mereka 

memprogram diri agar hanya mendengarkan suara guru atau dosen atau 

pikiran mereka sendiri. 

c. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

Peserta didik dengan gaya elajar auditori biasanya bisa lebih memahami 

bacaan jika dibaca dengan suara keras. Mereka juga suka menggerakkan 

bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika sedang membaca. Hal itu 

dilakukan agar mereka lebih memahami materi daripada hanya sekedar 

dibaca di dalam hati. 

3. Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik lebih mengutamakan keterlibatan aktivitas fisik secara 

langsung. Gaya belajar ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar 

penggerak. Hal ini disebabkan karena peserta didik dengan gaya belajar ini 



  21 

 

  Universitas Teknokrat Indonesia 

 

senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam 

proses pembelajaran atau dalam usaha memahami sesuatu. Media 

pembelajaran yang disukai antara lain bermain peran, kunjungan wisata, dan 

mempraktekkan sesuatu. Ada beberapa karakteristik dari gaya belajar 

kinestetik, yaitu menyukai kegiatan aktif, baik sosial maupun olahraga, seperti 

berolahraga dan menari; memiliki aktivitas kreatif seperti kerajinan tangan dan 

berkebun; berbicara agak lambat; jika dalam keadaan diam selalu merasa 

gelisah; tidak bisa duduk tenang, dan suka melakukan urusan seraya 

mengerjakan sesuatu (Widia, 2017). Adapun ciri-ciri peserta didik yang 

merupakan gaya pembelajar kinestetik menurut Rahmawati dan Daryanto 

(2015) adalah sebagai berikut: 

a. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

Peserta didik dengan gaya belajar ini bukanlah merupakan tipe pendengar 

yang baik karena mereka senang bergerak, dan pikiran mereka bekerja 

dengan sangat baik justru pada saat matanya tidak tertuju pada lawan 

bicara, tetapi saat yang terbaik adalah ketika ia sedang bergerak. Mereka 

bisa menjadi pendengar yang baik saat mata mereka tidak terfokus ke satu 

titik atau tidak melihat ke arah lawan bicara. 

b. Tidak dapat duduk diam untuk jangka waktu yang lama 

Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik harus banyak bergerak dan 

tidak bisa hanya duduk diam di satu tempat. Jika terpaksa harus duduk 

selama berjam-jam, mereka merasa resah dan mungkin akan menggoyang-

goyangkan kaki atau bahkan meninggalkan tempat duduk secara spontan. 
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c. Belajar melalui praktik dan simulasi 

Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik senang berkompetisi 

dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Tipe ini juga membutuhkan 

peralatan manipulatif, permainan yang terorganisir, materi-materi 

pendukung, alat olahraga, proyek ilmiah, kertas, papan tulis, komputer, 

instrumen musik, perlengkapan dan objek nyata yang bisa digerakkan. 

Ketiga gaya belajar tersebut baik visual, auditori, maupun kinestetik merupakan hal 

yang sangat penting untuk diketahui oleh guru, karena gaya belajar merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

ataupun luar kelas. Gaya belajar juga merupakan ekspresi keunikan dari dalam diri 

setiap peserta didik yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, sehingga dapat 

digunakan oleh tenaga pendidik untuk merancang model pengajaran yang efektif 

sebagai upaya membantu peserta didik belajar untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik. 

Sehingga secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar 

merupakan suatu kesanggupan individu dalam mencari, menelaah, dan 

mendefinisikan informasi baru yang diterima melalui kegiatan belajar mengajar di 

kelas maupun di luar kelas. Hasil dari kemampuan belajar ini dapat dilihat melalui 

latihan soal, tugas, kuis atau ulangan. 

2.3 Literasi Numerasi 

Dikutip dari situs resmi Gerakan Literasi Nasional (2017), Gerakan Literasi 

Nasional (GLN) merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLN 
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mendefinisikan literasi numerasi sebagai pengetahuan dan kecakapan diantaranya: 

a) menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks 

kehidupan sehari-hari, dan b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam 

berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil 

analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Sedangkan 

menurut Yunus, dkk (2017) “literasi numerasi adalah kemampuan seseorang untuk 

terlibat dalam penggunaan penalaran.” Dalam hal ini penalaran yang dimaksud 

adalah memahami dan menganalisis suatu pernyataan melalui aktivitas matematika 

yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengungkapkannya baik secara 

lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa literasi 

numerasi merupakan suatu pengetahuan yang kontekstual dalam memahami dan 

menganalisis sebuah permasalahan hingga mencapai solusi yang sesuai dengan 

konteks kehidupan nyata. Selain itu literasi numerasi juga membentuk individu 

dalam berpikir logis untuk memecahkan masalah matematika yang berbentuk 

simbol maupun angka. 

Materi Pendukung Literasi Numerasi dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2017), menyatakan prinsip-prinsip literasi numerasi di antaranya: 1) 

bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan 

sebagainya, 2) selaras dengan cakupan matematika dalam Kurikulum 2013, serta 3) 

saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya. Selain itu literasi 

numerasi merupakan bagian dari matematika, dalam hal komponen literasi 
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numerasi diambil dari cakupan matematika di dalam Kurikulum 2013, seperti 

terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.1. Komponen Literasi Numerasi 

Komponen Literasi Numerasi 
Cakupan Matematika 

Kurikulum 2013 

Mengestimasi dan menghitung 

dengan bilangan bulat 
Bilangan 

Menggunakan pecahan, desimal, 

persen, dan perbandingan 
Bilangan 

Mengenali dan menggunakan pola 

dan relasi 
Bilangan dan Aljabar 

Menggunkan penalaran spesial Geometri dan Pengukuran 

Menggunakan pengukuran Geometri dan Pengukuran 

Menginterpretasi informasi statistik Pengolahan Data 

Selain prinsip dan komponen, literasi numerasi memiliki tiga indiktor yaitu 

Indikator Literasi Numerasi di Sekolah, Indikator Literasi Numerasi di Keluarga, 

dan Indikator Literasi Numerasi di Masyarakat. Ketiga indikator tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Indikator Literasi Numerasi di Sekolah 

Indikator ini meliputi: 

1. Basis Kelas yang terdiri dari: a) jumlah pelatihan guru matematika dan 

nonmatematika, b) jumlah pembelajaran matematika berbasis 

permasalahan dan pembelajaran matematika berbasis proyek, c) jumlah 

pembelajaran non-matematika yang melibatkan unsur literasi numerasi, d) 

nilai matematika peserta didik, dan e) nilai matematika dalam 

PISA/TIMSS/INAP. 

2. Basis Budaya Sekolah yang terdiri dari: a) jumlah dan variasi buku literasi 

numerasi, b) frekuensi peminjaman buku literasi numerasi, c) jumlah 

penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi, d) akses situs 
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daring yang berhubungan dengan literasi numerasi, e) jumlah kegiatan 

bulan literasi numerasi, f) alokasi dana untuk literasi numerasi, g) adanya 

tim literasi sekolah, dan h) adanya kebijakan sekolah mengenai literasi 

numerasi. 

3. Basis Masyarakat yang terdiri dari: a) jumlah ruang publik di lingkungan 

sekolah untuk literasi numerasi, b) jumlah keterlibatan orang tua di dalam 

tim literasi sekolah, dan c) jumlah sharing session oleh publik mengenai 

literasi numerasi. 

b. Indikator Literasi Numerasi di Keluarga 

Indikator ini meliputi: a) jumlah dan variasi bahan bacaan literasi numerasi 

yang dimiliki setiap keluarga, b) peningkatan frekuensi pemanfaatan bahan 

bacaan literasi numerasi, dan c) peningkatan frekuensi kesempatan anak 

mengaplikasikan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Indikator Literasi Numerasi di Masyarakat 

Indikator ini meliputi: a) jumlah dan variasi bahan bacaan literasi numerasi 

yang dimiliki fasilitas publik, b) meningkatan frekuensi pemanfaatan bahan 

bacaan literasi numerasi, c) peningkatan kecakapan penggunaan data numerasi 

dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat, dan c) 

jumlah penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi. 

 

2.4 Prestasi Belajar 

Djamarah dalam Muslih (2016) mendefinisikan “prestasi belajar sebagai akibat 

yang diperoleh dari perubahan dalam diri individu melalui hasil yang di dapat dari 

aktivitas dalam belajar.” Sedangkan menurut Suryabrata (2016), “prestasi belajar 

adalah hasil dari penilaian yang dinyatakan melalui angka, dimana semua itu 
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merupakan hasil belajar siswa selama masa tertentu.” Di dalam hal ini hasil belajar 

yang dimaksud adalah hasil ulangan harian, hal ini diperkuat oleh pendapat Kadir 

dalam Wirantasa (2017) yang menyatakan bahwa “prestasi belajar matematika 

merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa setelah 

menjalani proses belajar.” Keberhasilan ini biasanya diukur dalam jangka waktu 

tertentu misalnya beberapa kali pertemuan, atau semester bahkan setelah lulus pada 

tingkat akhir. Lain halnya menurut Kuh, dkk. dalam Metriana (2015) yang 

berpendapat bahwa “keberhasilan belajar mahasiswa dapat dinilai menggunakan 

pengukuran atas prestasi akademiknya. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan 

salah satu faktor utama dalam menentukan prestasi akademik atau prestasi belajar 

seseorang.” Berdasarkan ketiga definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil yang di dapat melalui kegiatan belajar mengajar 

berupa nilai atau ranking yang diperoleh oleh siswa tersebut. Selain itu prestasi 

belajar juga menjadi tolak ukur sudah sejauh mana individu mampu memahami, 

menerima, dan mengolah pelajaran yang telah di dapat selama kegiatan belajar 

mengajar di kelas maupun luar kelas. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar selain nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor ini adalah faktor yang ada di dalam diri individu tersebut, yaitu berupa: 

1) faktor jasmani, 2) faktor psikologis, dan 3) faktor kelelahan. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor ini adalah faktor yang berada di luar diri individu, yaitu berupa: 1) 

keadaan keluarga; Keluarga merupakan faktor utama dalam proses 
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pembelajaran. Untuk itu keadaan atau lingkngan yang ada dalam keluarga 

dapat mempengaruhi pencapaian pembelajaran setiap individu. 2) keadaan 

sekolah; Sekolah merupakan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

yang sistematis dan terarah, dan 3) keadaan masyarakat; Pengaruh dalam 

kehidupan bermasyarakat juga  berperan penting dalam pembentukan 

inidividu. Untuk itu diperlukan lingkungan yang positif untuk mendukung 

pencapaian belajar setiap individu (Setiawati dan Sudira, 2015). 

Sejalan dengan itu Slameto dalam Saputro, dkk. (2015) juga menjabarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar individu meliputi: 

a. Faktor Internal, terdiri dari: 

1. Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan kemampuan dalam belajar yang disertai 

kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan. Kartono dalam 

Gusniwati (2015) menyatakan bahwa kecerdasan merupakan salah satu 

aspek penting untuk menentukan keberhasilan belajar. Sejalan dengan 

dengan pendapat Basuki (2015) bahwa semakin tinggi kecerdasan maka 

semakin tinggi pula prestasi dalam belajar, dengan demikian tinggi atau 

rendahnya kecerdasan merupakan salah satu penentu keberhasilan 

individu dalam meraih hasil dan prestasi belajar yang signifikan. 

2. Kondisi Jasmani 

Kondisi tubuh yang kurang sempurna mampu mempenngaruhi hasil 

belajar dan prestasi belajar setiap individu. 
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3. Sikap 

Sikap merupakan kecenderungan individu dalam memberikan respon 

terhadap suatu hal. Setiap individu harus memiliki sikap positif karena 

sikap positif inilah yang akan menggerakn individu untuk belajar sehingga 

prestasi belajarnya turut meningkat. 

4. Minat 

Minat erat kaitannya dengan kemauan dan perasaan senang. Di dalam hal 

ini minat sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar individu. 

5. Bakat 

Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam 

mencapai keberhasilan dalam belajar. Setiap individu memiliki bakatnya 

masing-masing dan berpotensi untuk mencapai keberhasilan. 

6. Motivasi 

Motivasi eruakan sesuatu yang mampu mendorong individu dalam 

melakukan suatu hal. Motivasi dalam meraih prestasi belajar sangat 

penting bagi individu karena mampu mendorong individu untuk meraih 

keberhasilan dalam belajar. 

b. Faktor Eksternal, terdiri dari: 

1. Lingkungan Keluarga. Keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi 

setiap individu. Karakteristik, sikap, bakat, maupun motivasi terbentuk di 

dalam lingkungan keluarga. Untuk itu perlunya meingkatkan peras 

keluarga bagi setiap individuu untuk mencapai prestasi belajar yang lebih 

baik. 
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2. Lingkungan Sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

pertama bagi setiap individu. Untuk itu lingkungan sekolah yang baik juga 

dapat menjadi penentu keberhasilan individu dalam meraih prestasi 

belajar. 

3. Lingkungan Masyarakat. Lingkungan masyarakat termasuk mampu 

mempengaruhi keinginan belajar setiap individu. Lingkungan dan teman 

yang baik akan dapat membantu individu dalam meningkatkan potensinya 

sehingga mampu meraih prestasi belajar yang diinginkan. 

 Berdasarkan penjabaran mengenai faktor-faktor prestasi belajar di atas maka 

secara garis besar dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar setiap individu mampu 

dipengaruhi dari berbagai aspek. Bukan hanya diri sendiri, melainkan lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat justru membawa peran 

yang sangat penting dalam membantu meningkatkan prestasi belajar individu. 

Apabila dalam diri individu sudah tidak ada lagi kemauan bahkan motivasi untuk 

belajar dan meraih keberhasilan dalam belajar, maka lingkungan yang baik akan 

mampu membangkitan motivasi belajar individu tersebut. 

Prestasi belajar terlihat dari faktor-faktor internal maupun eksternal yang 

sebelumnya dijabarkan di atas. Namun ada juga yang sifatnya kasat mata sehingga 

diperlukan ketelitian dalam melihat proses belajar setiap individu untuk 

menghasilkan prestasi belajar yang diinginkan. Pengetahuan dan pemahaman yang 

mendalam mengenai indikator-indikator prestasi belajar sangat diperlukan ketika 

seseorang perlu menggunakan alat evaluasi. Tujuan dari pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis prestasi belajar dan indikator-
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indikatornya adalah agar pemilihan dan penggunaan alat evaluasi akan lebih tepat, 

reliabel, dan valid. Sudjana dalam Hasnara (2019) mengemukakan prestasi belajar 

terdiri dari beberapa jenis yaitu: 

1. Informasi verbal, yang berkenaan dengan bagaimana cara mengemukakan 

pendapat serta dapat mengolah semua informasi yang didapatkan. 

2. Keterampilan intelektual, berkenaan dengan berani mengemukakan pendapat 

serta mandiri dan menyukai tantangan. 

3. Keterampilan kognitif, berkenaan dengan memahami, memperhatikan, 

bertanya dan menjawab. 

4. Keterampilan motorik, berkenaan dengan cara berpikir dan menyelesaikan 

tugas maupun memperbaiki hasil. 

5. Sikap, berkenaan dengan selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas dan 

berusaha membantu teman di keadaan dan kondisi apapun. 

Syah dalam Ratnasari (2017) menjabarkan beberapa indikator untuk melihat 

prestasi belajar individu diantaranya: 

1. Ranah Kognitif. Kemampuan belajar dilihat dari pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2. Ranah Afektif. Kemampuan belajar yang dilihat dari sikap menerima, memberi 

respon, menilai, dan mengorganisir sesuatu. 

3. Ranah Psikomotorik. Kemampuan belajar yang dilihat dari keterampilan dalam 

bertindak dan bergerak. 

Selain untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai oleh peserta didik, 

maka diadakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Tujuan diadakannya kegiatan 
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evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui keefektifan dan keberhasilan proses 

belajar mengajar sehingga dalam pelaksanaannya evaluasi harus dilakukan secara 

terus-menerus (Hasnara, 2019). Berdasarkan Arifin dalam Risnawati (2018) 

prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik. 

2. Bukti pemuasan hasrat keingintahuan. 

3. Bahan informasi dalam pendidikan. 

4. Indikator internal dan eksternal dari suatu lembaga atau institusi pendidikan. 

5. Indikator terhadap daya serap peserta didik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya mengetahui prestasi belajar 

yang dimiliki oleh peserta didik, baik secara individual maupun kelompok selain 

sebagai indikator keberhasilan, prestasi belajar juga berguna bagi tenaga pendidik 

yang bersangkutan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau luar kelas. 


