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Deﬁnisi Literasi Matema�k PISA 2018

CIRI

LITERASI MATEMATIK

Literasi Matema�k adalah keupayaan individu untuk merumus, mengguna dan
mentafsir matema�k dalam pelbagai konteks. Ini termasuk menaakul secara
matema�k serta menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matema�k untuk
menerangkan, menjelaskan dan meramalkan sesuatu fenomena. Literasi Matema�k
membantu individu untuk menyedari pen�ngnya matema�k dalam kehidupan iaitu
dapat menilai dan membuat keputusan secara berasas, seper� yang diperlukan oleh
warga yang konstruk�f, cakna dan priha�n.

KANDUNGAN

Empat idea menyeluruh yang berkaitan dengan nombor, algebra
dan geometri:
• kuan��
• perubahan dan perkaitan
• ruang dan bentuk
• ketaktentuan dan data

PROSES

Proses yang dtaksir untuk kemahiran:
• merumus situasi secara Matema�k
• menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penaakulan matema�k
• mentafsir, mengaplikasi dan menilai hasil matema�k

KERANGKA DOMAIN LITERASI MATEMATIK
(Domain Utama PISA 2003 dan PISA 2012)

KONTEKS

Situasi literasi matema�k diaplikasikan:
• peribadi
• pekerjaan
• masyarakat

ARAS PENGUASAAN LITERASI MATEMATIK

CABARAN DALAM KONTEKS DUNIA SEBENAR
Kategori kandungan Matema�k :
Kuan��; Ketaktentuan dan data; Perubahan dan perkaitan; Ruang dan bentuk
Kategori konteks dunia sebenar : Peribadi; Masyarakat; Pekerjaan; Sain�ﬁk

ARAS
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SKOR
>669

Pemikiran dan �ndakan Matema�k :
Konsep, pengetahuan dan kemahiran Matema�k

ARAS

• Membina dan menggunakan model tentang situasi kompleks, serta mengenal pas� kekangan dan memperincikan andaian;
• Memilih, membanding dan menilai strategi penyelesaian masalah yang bersesuaian untuk masalah kompleks berkaitan
model yang dibina serta menggunakan kemahiran berﬁkir dan berhujah yang mantap, ciri representasi, simbolik dan
formal serta penger�an mendalam terhadap situasi kompleks; dan
• Mula menaakul tentang per�mbangan yang dilakukan, membina rumus serta menyampaikan interpretasi serta hujahan.

ARAS

• Menggunakan model tentang situasi kompleks dan konkrit secara berkesan serta yang mungkin mempunyai kekangan
atau memerlukan andaian;
• Memilih dan menyepadu pelbagai representasi termasuk yang berbentuk simbolik dan mengaitkannya secara langsung
dengan aspek situasi dunia sebenar;
• Mengguna kemahiran terhad dan memberi hujah yang mempunyai sedikit penger�an mendalam menurut konteks jelas; dan
• Membina dan menyampaikan penerangan dan hujahan berdasarkan interpretasi, hujahan dan �ndakan.

SKOR
607
HINGGA
<669

Proses : Merumus; Menggunakan; Mentafsir/Menilai

SKOR
545
HINGGA
<607

Merumus

Menilai

HASIL
DALAM KONTEKS

4

MASALAH
MATEMATIK

ARAS

Mengguna

SKOR
482
HINGGA
<545

3

ARAS

2

Mentafsir

KEPUTUSAN
MATEMATIK

• Membina konsep, membuat penyataan umum dan menggunakan maklumat berdasarkan siasatan dan pembinaan
model tentang situasi kompleks dan mengguna pengetahuan dalam konteks yang �dak biasa;
• Mengaitkan sumber maklumat dan perawakilan berbeza dan menggunakannya secara silih bergan� dan meluas;
• Berﬁkir dan behujah secara matema�k beraras �nggi serta mengaplikasi kemahiran dan pemahaman tersebut seiring dengan
penguasaan operasi matema�k serta hubungan matema�k simbolik dan formal untuk menyelesaikan situasi baharu;
• Menaakul tentang �ndakan dibuat; dan
• Membina rumus dan menyampaikan �ndakan dan reﬂeksi tentang penemuan, interpretasi, hujahan serta
kesesuaiannya dengan situasi asal.
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Kecekapan Matema�k asas :
Komunikasi; Paparan; Merangka strategi; Membina rumusan berdasarkan situasi;
Menaakul dan hujahan; Menggunakan bahasa dan operasi simbolik, formal, dan
teknikal; Menggunakan alat Matema�k

MASALAH
DALAM
KONTEKS

• sain�ﬁk

SKOR
420
HINGGA
<482

ARAS

1

SKOR
358
HINGGA
<420

• Menjalankan prosedur yang dinyatakan secara jelas termasuklah yang memerlukan keputusan berangkaian;
• Memberi interpretasi yang mantap sebagai asas untuk membina model mudah atau untuk memilih dan mengaplikasi
strategi penyelesaian masalah mudah;
• Menginterpretasi dan menggunakan representasi berdasarkan pelbagai sumber maklumat dan merujuk kepadanya
secara langsung dalam hujahan; dan
• Secara lazimnya, menunjukkan keupayaan menyelesaikan angka peratus, pecahan dan perpuluhan serta penggunaan
hubungan nisbah menggunakan interpretasi dan hujahan asas.
• Menginterpretasi dan mengenal situasi dalam konteks yang hanya memerlukan andaian secara langsung;
• Mengeluarkan maklumat relevan daripada satu sumber dan menggunakan model representasi tunggal; dan
• Menggunakan algoritma, rumus, langkah atau junjukan mudah untuk menyelesaikan yang melibatkan angka bulat dan
membuat interpretasi literal tentang keputusan.
• Menjawab soalan yang melibatkan konteks yang biasa dialami, mempunyai maklumat dinyatakan secara jelas;
• Mengenal pas� maklumat dan menjalankan langkah ru�n menurut arahan terus dalam situasi eksplisit; dan
• Menjalankan �ndakan yang sudah jelas dan mengikut secara terus s�mulus yang diberi.

