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Abstrak. Inti dari pembelajaran matematika yaitu pemecahan masalah yang berarti siswa
mampu menemukan solusi permasalahan kontekstual sehari-hari dimana penalaran
mutlak diperlukan, bukan sebatas menyelesaikan masalah rutin matematika. Pemecahan
masalah matematika dan literasi numerasi memiliki keterkaitan yang erat. Literasi
numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum
sekolah. Namun demikian, pembelajaran matematika sendiri belum tentu menumbuhkan
kemampuan numerasi jika materi ajarnya tidak dirancang untuk hal itu. Masalah
matematika yang baik dapat digunakan untuk menstimulasi kognisi manusia dalam
mengeksplorasi ide-ide matematika, memperkuat penalaran hubungan antar konsep
matematika, serta melatih kreatifitas dalam menemukan strategi pemecahan masalah
yang tepat. Masalah dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan pada soal Higher
Order Thinking Skills (HOTS). Artikel ini berisi hasil kajian berbagai literatur yang
memberikan deskripsi tentang bagaimana menumbuhkembangkan literasi numerasi pada
pembelajaran matematika dengan soal HOTS beserta contoh soalnya.
Abstract. The essence of mathematics learning is problem solving which means students
are able to find solutions to everyday contextual problems where reasoning is absolutely
necessary, not limited to solving the mathematical routine problems. Mathematical
problem solving and numeracy literacy are closely related. Numeracy literacy requires
mathematical knowledge learned in the school curriculum. However, learning
mathematics itself does not necessarily foster numerical ability if the teaching material is
not designed for it. Good mathematical problems can be used to stimulate human
cognition in exploring mathematical ideas, strengthen reasoning relationships between
mathematical concepts, and practice creativity in finding the right problem solving
strategies. Problems with these characteristics can be found in Higher Order Thinking
Skills (HOTS) questions. This article contains the results of various literary studies that
provide a description of how to develop numerical literacy in the learning of mathematics
with the HOTS problem and the example of the problem.
Kata Kunci. Literasi numerasi, pembelajaran matematika, soal HOTS.

1. Pendahuluan
Untuk meningkatkan daya saing dan daya juang menghadapi tantangan abad ke-21, manusia
Indonesia harus menguasai enam literasi dasar: (1) literasi bahasa, (2) literasi numerasi, (3)
literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya dan kewargaan.
Penguasaan keenam literasi ini perlu diimbangi dengan menumbuhkembangkan kemampuan
berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi(Tim GLN,
2017a). Mengapa literasi numerasi?. Bayangkan bila seseorang memiliki sebidang tanah yang
luas dan subur tetapi tidak memiliki cukup ilmu untuk mengelola dan mendapatkan
keuntungan dari tanah tersebut. Bayangkan pula ketika seseorang akan pergi menggunakan
pesawat terbang, bagaimana memilih maskapai yang tepat dengan memperhatikan faktor
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keamanan, waktu tempuh, dan harga tiket. Disadari atau tidak, banyak peristiwa dalam hidup
manusia berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan angka-angka
maupun data-data matematika.
Kemampuan menggunakan angka, data, maupun simbol matematika berhubungan dengan
literasi numerasi. Kecakapan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan
permasalahan hidup manusia. Sayangnya, hanya sebagian kecil manusia Indonesia yang
memanfaatkan kemampuan ini. Konsep dasar matematika, misalnya menghitung mungkin
telah dikuasai tetapi keterampilan mengaplikasikan konsep tersebut dalam situasi nyata dan
masalah tidak terstruktur kadang diabaikan. Rendahnya kemampuan literasi numerasi di
Indonesia diketahui dari hasil tes PISA (2015) dan TIMSS (2016). Indonesia mendapatkan
nilai matematika 387 dari nilai rata-rata 490, sedangkan dalam TIMSS Indonesia mendapatkan
nilai matematika 395 dari nilai rata-rata 500. Berdasarkan hasil itu, Indonesia menempati
posisi bawah bahkan di bawah negara kecil Vietnam (Tim GLN, 2017b).
Literasi numerasi berkaitan erat dengan pemecahan masalah matematika. Tanpa adanya
pemecahan masalah manfaat pembelajaran matematika menjadi terbatas. Mengapa? karena
inti dari pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah (NCTM, 2000). Pemecahan
masalah yang dimaksud bukan sebatas penyelesaian masalah rutin matematika tetapi lebih
pada menemukan solusi permasalahan kontekstual yang dihadapi sehari-hari dimana
penalaran mutlak diperlukan. Masalah atau soal matematika yang baik dapat digunakan untuk
menstimulasi kognisi manusia dalam mengeksplorasi ide-ide matematika, memperkuat
penalaran hubungan antar konsep matematika, serta melatih ketekunan dan kreatifitas dalam
menemukan strategi pemecahan masalah yang tepat. Dalam buku-buku matematika kurikulum
2013 banyak ditemukan soal dengan tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS). Soal dengan
tipe itu menuntut kemampuan berfikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar sehingga
dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif
(Suryapuspitarini, Wardono, & Kartono, 2018).
Soal tipe HOTS melatih siswa untuk berpikir dalam level analisis, evaluasi, dan kreatif. Dalam
pembelajaran matematika guru perlu mengenalkan dan membiasakan siswa menyelesaikan
soal HOTS. Meskipun, pada tahap awal pembelajaran mungkin banyak siswa mengalami
kesulitan tetapi dengan bimbingan dan usaha yang lebih mendalam diharapkan siswa mampu
memecahkan
soal-soal
tersebut.
Artikel
ini
mencoba
mengulas
tentang
menumbuhkembangkan literasi numerasi melalui penerapan soal HOTS khususnya dalam
pembelajaran matematika.

2. Pembahasan
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai (1) literasi numerasi, (2) soal HOTS pada
pembelajaran matematika, dan (3) menumbuhkembangkan literasi numerasi pada
pembelajaran matematika dengan soal HOTS.

2.1. Literasi Numerasi
Literasi numerasi berarti pengetahuan dan kecakapan untuk (1) memperoleh, menafsirkan,
menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk
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memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan; (2) menganalisis informasi
yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil
keputusan. (Tim GLN, 2017a). Berdasarkan analisis literasi dan numerasi dari EU Skills
Panorama (2014) kemampuan literasi numerasi berkaitan dengan keterampilan untuk
mengaplikasikan pengetahuan dasar, prinsip, dan proses matematika dalam konteks kehidupan
sehari-hari (di rumah, sekolah, dan tempat kerja) misalnya dalam kegiatan perbankan,
pembayaran, memahami tabel, dll.Selaras dengan Quinn (2011) yang menyatakan numeracy
is the ability to use mathematics to solve problems and meet the demands of the day-to day
living. Kemampuan numerasi digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah sehari-hari.
Agar memiliki kemampuan ini seseorang perlu memiliki kepekaan terhadap penyajian data,
memahami pola dan barisan bilangan, serta dapat mengenali situasi dimana penalaran
matematika bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Secara sederhana, literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan: (1) mengaplikasikan
konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, (2)
menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling, serta (3) mengapresiasi dan
memahami informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, diagram, dan
table. Literasi numerasi berbeda dengan kompetensi matematika. Keduanya berdasarkan pada
pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya pada pemanfaatan
pengetahuan dan keterampilan itu. Pengetahuan tentang matematika tidak cukup membuat
seseorang memiliki kemampuan numerasi. Ketika permasalahan sehari-hari sering kali tidak
terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang
tuntas, serta berhubungan dengan faktor non-matematis disaat itu pula literasi numerasi
diperlukan. (Tim GLN, 2017b).
Pentingnya kemampuan literasi numerasi dapat dicermati melalui contoh berikut, seorang
siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat. Dua kali tiga adalah
enam. Hasil tersebut tetap sama walaupun soal diganti dengan tiga kali dua. Namun, akan
berbeda ketika diberikan dalam situasi pemberian obat. Aturan pemberian obat dua kali tiga
dengan tiga kali dua akan memberikan efek penyerapan dan penyembuhan yang berbeda.
Dengan penguasaan konsep perkalian bilangan bulat dan kemampuan numerasi yang baik
siswa akan mampu menjelaskan alasan mengapa efek penyerapan obat itu berbeda.Contoh lain
dalam situasi yang berbeda, bus yang akan digunakan pada kegiatan studi wisata berkapasitas
48 orang. Jika peserta studi wisata ternyata 165 orang maka bagaimana cara untuk
mengefisienkan biaya bus?. Pada soal ini siswa belajar menyadari bahwa meskipun hasil dari
165 : 48 adalah 3,44 tetapi dalam kegiatan wisata tersebut setidaknya memerlukan empat bus
pariwisata. Konsep pembulatan bilangan tidak digunakan dalam soal ini. Selanjutnya, agar
biaya menjadi efisien kapasitas bus keempat dipilih sesuai dengan kekurangan kursi peserta
bukan menggunakan empat bus berkapasitas 48 orang.
Perlu dipahami bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari
dalam kurikulum sekolah. Akan tetapi, pembelajaran matematika sendiri belum tentu
menumbuhkan kemampuan numerasi jika materi belajarnya tidak dirancang untuk hal itu.
Terdapat tiga prinsip dasar literasi numerasi: (1) bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi
geografis dan sosial budaya, (2) selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013;
dan (3) saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya (Tim GLN,
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2017b).Selanjutnya, komponen literasi numerasi dan cakupan matematika dalam kurikulum
2013 tertuang dalam tabel berikut.
Tabel 1. Komponen literasi numerasi dan cakupan matematika dalam Kurikulum 2013
Komponen literasi numerasi
Mengestimasi dan menghitung bilangan
bulat
Menggunakan pecahan dan perbandingan
Mengenali serta menggunakan pola dan
relasi
Menggunakan penalaran spasial
Menggunakan pengukuran
Menginterpretasikan informasi statistik

Cakupan matematika kurikulum
2013
Bilangan

Bilangan dan aljabar
Geometri dan pengukuran
Pengolahan data

Keterampilan literasi numerasi secara eksplisit diajarkan dalam matematika tetapi siswa
diberikan kesempatan menggunakannya di luar kurikulum matematika dan di berbagai situasi.
Hal ini sejalan dengan penerapan soal HOTS dalam pembelajaran. Ada kalanya satu soal
HOTS mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam berbagai lintas kurikulum.
Untuk mendukung literasi numerasi, penerapan soal HOTS dalam pembelajaran matematika
dipandang perlu.

2.2. Soal HOTS pada Pembelajaran Matematika
Dalam buku Principles and Standards for School Mathematics disebutkan visi matematika
sekolah yaitu siswa belajar matematika dengan pemahaman. Sayangnya, belajar matematika
tanpa pemahaman menjadi masalah umum dalam pembelajaran matematika (NCTM, 2000).
Padahal, dengan pemahaman yang mendalam siswa dapat mengembangkan pengetahuan baru
berdasarkan pengalaman atau pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Dangkalnya
pemahaman mungkin menyebabkan siswa masih bisa menyelesaikan soal rutin matematika
tetapi tidak banyak siswa yang mampu menyelesaikan masalah non-rutin yang belum pernah
ditemui sebelumnya.
Anderson dan Krathwohl (2001) menyatakan bahwa menurut taksonomi Bloom yang sudah
direvisi proses kognitif dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah (Lower
Order Thinking Skill/LOTS) dankemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking
Skill/HOTS). Kemampuan mengingat (C1-remember), memahami (C2-understand),dan
menerapkan (C3-apply) termasuk LOTS, sedangkan kemampuan menganalisis (C4analyze),mengevaluasi (C5-evaluate), dan mencipta (C6-create) termasuk dalam cakupan
HOTS. Apabila diterapkan dalam masalah-masalah matematika, soal HOTS mengukur
kemampuan metakognitif tidak sekadar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau
prosedural saja. Kemampuan metakognitif berarti kemampuan menghubungkan beberapa
konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (problem solving), memilih
strategi pemecahan masalah, menemukan (discovery) metode baru, berargumen (reasoning),
dan mengambil keputusan yang tepat (Direktorat Pembinaan SMA, 2017). Penerapan soal
HOTS dalam pembelajaran matematika dapat melatih siswa berpikir dalam tingkat
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
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Karena perannya yang esensial, soal HOTS direkomendasikan diterapkan pada pembelajaran
matematika. Menurut Direktorat Pembinaan SMA (2017) Karakteristik soal HOTS yaitu (1)
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan hanya kemampuan mengingat,
mengetahui, atau mengulang sehingga jawaban soal tidak tersurat secara eksplisit dalam
stimulus. (2) berbasis permasalahan kontekstual dan aktual saat ini (meskipun tidak
semuanya), misalnya tentang lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta
pemanfaatan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. (3) menggunakan bentuk soal beragam
sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang
lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan siswa.
Dalam situasi nyata pembelajaran matematika, guru perlu memberikan soal-soal HOTS sesuai
dengan pengalaman belajar yang berjenjang dari mudah ke sulit dan tidak terjebak dengan
sesuatu yang segalanya harus “sulit”. Soal HOTS dapat didesain gradasi tingkat kesukarannya
dan dapat dikembangkan untuk beragam materi matematika. Tidak hanya materi matematika
yang berkategori kompleks tetapi untuk seluruh materi (Sumaryanta, 2018). Soal berkategori
sulit belum tentu termasuk soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam
pemecahannya. Sebagai contoh untuk menghitung 2018 pangkat lima tanpa menggunakan alat
bantu hitung mungkin memiliki tingkat kesulitan dan ketelitian tinggi tetapi kemampuan untuk
menjawab soal tersebut tidak termasuk HOTS.
Soal rutin dapat dikembangkan menjadi soal HOTS. Guru bisa menambahkan stimulus yang
merupakan dasar untuk membuat pertanyaan tingkat tinggi. Stimulus yang dipilih hendaknya
kontekstual, menarik, dan sebaiknya bersifat kekinian sehingga merangsang rasa ingin tahu
siswa. Selain itu, guru juga tidak perlu membatasi kata kerja operasional yang akan digunakan.
Misalnya, kata kerja “menentukan” dapat digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam
menganalisis dan mencipta. Kata kerja “membedakan” tidak hanya digunakan untuk
mengukur pemahaman tetapi dapat diterapkan untuk melatih kemampuan analisis siswa.
Kemampuan guru untuk mengemas pembelajaran matematika berdampingan dengan soal
HOTS dapat merangsang siswa berpikir tingkat tinggi sekaligus mengembangkan kemampuan
literasi numerasinya.

2.3. Menumbuhkembangkan
Literasi
Matematika dengan Soal HOTS

Numerasi

pada

Pembelajaran

Sebelum memberikan soal HOTS guru perlu mengetahui kemampuan awal dan kesiapan
siswa. Hal ini dilakukan agar soal HOTS tidak menjadi bumerang yang hanya membebani
kognitif dan psikologis siswa. Teknik pertama yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan
literasi numerasi dalam pembelajaran matematika yaitu memperkenalkan siswa dengan soal
HOTS secara berjenjang, dari soal mudah menuju soal sukar. Melalui teknik ini, siswa belajar
menyelesaikan soal HOTS sekaligus sebagai wahana menumbuhkan kepercayaan diri bahwa
siswa mampu berpikir tingkat tinggi.
Berikut ini beberapa soal HOTS yang diadaptasi dari soal PISA. Diawali dengan soal
berkategori mudah. “Di sekolah Nanda, Guru matematika memberikan nilai ulangan
maksimum 100. Nanda memperoleh nilai rata-rata 70 pada ulangan pertama sampai keempat.
Pada ulangan kelima dia memperoleh nilai 90, Berapakah rata-rata nilai matematika Nanda
setelah ulangan kelima?”.
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Soal ini menuntut siswa mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan menentukan nilai
rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga berlatih melakukan analisa sederhana yang
tepat untuk menentukan nilai rata-rata yaitu (4 × 70 + 90)/5 bukan (70 + 90)/2 sehingga siswa
mampu memberikan jawaban yang benar yaitu 74.
“Diagram berikut menunjukkan nilai tes IPA dari dua kelas. Rata-rata nilai IPA kelas A adalah
74 dan rata-rata nilai IPA kelas B adalah 71. Siswa tuntas jika memperolah nilai diatas atau
sama dengan 70.

Gambar 1. Diagram Nilai IPA Kelas A dan Kelas B
Guru menyatakan bahwa kelas A lebih baik daripada kelas B. Seorang siswa dari kelas B tidak
setuju terhadap pendapat guru. Ia berpendapat bahwa kelas A tidak jauh lebih baik dari kelas
B. Berikan komentarmu secara matematis untuk mendukung siswa dari kelas B”.
Dalam soal ini siswa perlu mengapresiasi dan memahami informasi yang dinyatakan secara
matematis dalam diagram. Siswa akan berpikir mendalam agar dapat membedakan pencapaian
kelas A dan kelas B. Tinggi atau rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa akan tampak
saat mereka berusaha menyelesaikan soal tersebut. Siswa diharapkan dapat menjelaskan
bahwa (1) walaupun nilai rata-rata kelas A lebih dari kelas B tetapi banyaknya siswa tuntas di
kelas A hanya delapan siswa sedangkan di kelas B sembilan siswa dinyatakan tuntas, dan (2)
selisih antara kelompok nilai tertinggi dengan terendah (standar deviasi) pada kelas A
menunjukkan bahwa di kelas tersebut ada siswa yang pandai tetapi juga ada siswa yang jauh
dari pandai, berarti kemampuan siswa A tidak merata. Berdasarkan dua analisa tersebut maka
pendapat bahwa kelas A tidak jauh lebih baik dari kelas B bernilai benar.
Pada tahap selanjutnya, siswa diberikan soal HOTS berkategori sulit. Siswa berlatih
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta berdasarkan soal yang dihadapinya. Contoh soal,
“Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Terdiri
dari dua diagram batang, biasanya jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sebelah kiri dan
pada sisi lainnya ditunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia lima
tahunan. Dengan mengamati bentuk piramida penduduk dari waktu ke waktu dapat diperoleh
informasi tentang struktur kependudukan sebuah wilayah sehingga memudahkan suatu negara
untuk menentukan tujuan. Perhatikan piramida penduduk Indonesia tahun 2010 berikut ini.
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Gambar 2. Piramida penduduk Indonesia tahun 2010
Benar atau salah pernyataan berikut: 1) perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan
penduduk perempuan memiliki kecendrungan tetap, pada setiap jenjang usia, 2) perubahan
struktur penduduk tahun 2045 akan membentuk piramida batu nisan, kecil di bawah dan besar
di tengah, karena penurunan angka kelahiran lebih cepat dari angka kematian. Gambarlah
perkiraan bentuk piramida penduduk pada tahun 2045”.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa perlu menggali informasi tentang kependudukan
dan bermacam-macam bentuk piramida penduduk, lalu menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi bentuk piramida penduduk. Selanjutnya siswa mengevaluasi pernyataan yang
tersaji dalam soal. Pada bagian akhir siswa mencoba mencipta gambar piramida penduduk
pada tahun 2045 berdasarkan pengetahuan kependudukan yang telah dimilikinya.
Teknik yang kedua untuk mengembangkan literasi numerasi yaitu memberikan soal HOTS
yang kontekstual dan aktual. Kekontekstualan suatu soal biasanya berbanding lurus dengan
motivasi siswa untuk memecahkan persoalan itu. Lebih lanjut, semakin kekinian suatu soal
akan memicu rasa ingin tahu siswa untuk menyelesaikannya. Misalnya, “Kedai Pizzaria
menyajikan pizza dalam dua macam ukuran dengan ketebalan yang sama. Pizza kecil
berdiameter 40 cm dijual dengan harga Rp40.000,00. Pizza besar berdiameter 50 cm dijual
dengan harga Rp50.000,00. Jika ingin membeli pizza tersebut, ukuran mana yang kalian pilih
sehingga dapat menghemat uang?”.

Gambar 3. Pizzaria

572

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 9 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN2407-8530

Dalam soal ini siswa dibimbing mengaplikasikan konsep volume tabung dan menalar cara
paling efisien untuk memilih pizza. Tentunya agar lebih hemat bandingkan volume pizza
dengan harga pizza dengan tersebut. Perhatikan,
V1
r12t

: V1
: r22t

r 12
: r22
400
: 625
Harga pizza kecil adalah (40.000/400) Rp100,00 per cm3 dan harga pizza besar adalah
(50.000/625) Rp80,00 per cm3. Berdasarkan perhitungan, dapat diambil kesimpulan bahwa
membeli pizza berdiamater 50 cm lebih hemat dari pada pizza berdiamater 40 cm. Meskipun
selisihnya hanya Rp20,00 tetapi jika pizza kecil dihitung dengan harga Rp80,00/cm3 maka
untuk membelinya cukup membayar Rp32.000,00.
Contoh soal kedua, “Mercusuar merupakan bangunan menara dengan sumber cahaya di bagian
puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Bangunan ini biasanya digunakan untuk
menandai daerah berbahaya di lautan seperti karang dan tebing.

C

A

B

Gambar 4. Posisi Kapal
Lautan disekitar mercusuar A dan B termasuk daerah rawan bagi kapal karena terdapat karangkarang terjal yang bisa merusak lambung kapal. Diameter daerah rawan ditandai dari
mercusuar A sampai dengan mercusuar B. Sebuah kapal C mendekati daerah tersebut, seorang
awak kapal mengukur sudut yang dibentuk antara A, C, dan B. Sudut ACB yang terbentuk
kurang dari sudut aman bagi kapal. Nahkoda tidak memerintahkan kapal untuk segera menjauh
dari daerah tersebut. Benarkah tindakan yang diambil nahkoda? berikan penjelasanmu.
Tentukan sudut aman bagi kapal yang akan melewati daerah itu”.
Pada masalah kedua ini, siswa balajar menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat
dalam soal. Namun, siswa akan mengalami kesulitan apabila mereka tidak memiliki
pemahaman yang baik mengenai hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling jika
menghadap busur yang sama.
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Teknik ketiga yang dapat diterapkan dalam pemebelajaran matematika yaitu memberikan soal
HOTS dalam berbagai variasi bentuk. Melalui teknik ini, siswa diharapkan bisa
mengekspesikan kemampuan numerasinya secara menyeluruh. Contoh soal,
“Mendaki Gunung Fuji (OECD, 2013).Gunung Fuji adalah gunung berapi tidak aktif yang
paling terkenal di Jepang. Dalam setahun, pendakian gunung Fuji hanya dibuka mulai tanggal
1 Juli sampai dengan 27 Agustus. Setidaknya 200.000 orang mendaki gunung Fuji selama
selama kurun waktu tersebut. Rata-rata orang yang mendaki gunung Fuji dalam satu hari
adalah ….
a. 340
b. 710
c. 3400*
d. 7100
e. 7400
Salah satu jalur pendakian gunung Fuji yaitu jalur Gotemba yang memiliki panjang sekitar 9
kilometer (km). Pendaki harus kembali ke pos awal pendakian (setelah menempuh 18 km)
paling lambat pukul 20.00 waktu setempat. Seorang pendaki bernama Toshi memperkirakan
bisa mendaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 kilometer per jam dan turun dengan kecepatan
rata-rata dua kali lipat semula. Kecepatan ini sudah memperhitungkan waktu istirahat dan
makan. Dengan menggunakan perkiraan kecepatan Toshi, maksimal pukul berapa ia bisa
memulai perjalanannya sehingga bisa kembali ke pos awal pada pukul 20.00 waktu setempat?.
Toshi mengunakan alat pedometer untuk menghitung banyaknya langkah pendakian melalui
jalur Gotemba. Untuk menempuh jarak 9 km, pedometer menunjukkan bahwa Toshi berjalan
22.500 langkah. Berapa panjang rata-rata langkah Toshi ?”.
Dalam soal ini siswa ditantang dengan tiga buah soal yang terkait dengan kegiatan pendakian.
Pada soal pilihan ganda siswa akan berlatih menghitung banyaknya hari yang dapat digunakan
untuk pendakian gunung Fuji dan selanjutnya menentukan rata-rata jumlah orang yang
mendaki gunung tersebut. Pada soal kedua, diharapkan siswa mampu menentukan waktu
tempuh pendakian yaitu 9 jam sehingga apabila Toshi kembali pukul 20.00 maka ia bisa
memulai perjalanannya maksimal pada pukul 11.00 waktu setempat. Kemudian pada soal
ketiga, meskipun hanya ditanyakan panjang rata-rata langkah Toshi tetapi dengan
menggunakan penalaran numerasi siswa diharapkan menjawab dalam satuan centimeter (cm).
Mengapa demikian? Karena untuk menunjukkan ukuran panjang yang kurang dari 1 meter (m)
akan lebih praktis jika menggunakan satuan cm. Siswa lebih memahami sekaligus dapat
membayangkan panjang 40 cm dari pada 0,4 m atau 0,00004 km.
Demikian beberapa teknik menumbuhkembangkan literasi numerasi dalam pembelajaran
matematika dengan menerapkan soal HOTS. Tentunya masih banyak teknik yang dapat
ditemukan atau dikembangkan sendiri oleh guru berdasarkan pengalaman mengajarnya.
Pembiasaan menyelesaikan soal HOTS dalam pembelajaran matematika perlu dilakukan
secara konsisten dan berkesinambungan sehingga siswa mampu meningkatkan literasi
numerasinya.
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3. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkembangkan literasi numerasi
sangat memerlukan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum sekolah.
Namun demikian, guru harus mendesain materi ajarnya untuk hal itu. Dalam situasi nyata
pembelajaran, guru perlu memberikan soal-soal HOTS secara berjenjang dari mudah ke sulit
dan tidak terjebak dengan sesuatu yang segalanya harus “sulit”.
Untuk mengembangkan soal-soal HOTS dalam artikel ini dapat dilakukan dengan mengubah
situasi soal sehingga bertema keindonesiaan. Misalnya, soal mengenai mercusuar bisa
ditambah konteksnya di perairan Indonesia dan soal tentang gunung Fuji bisa adaptasi menjadi
salah satu nama gunung di Indonesia.Semoga dengan terbiasa berlatih menyelesaikan soal
bertipe HOTS, literasi numerasi siswa dapat tumbuh dan mampu berkembang.
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