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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi 

menurut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan begitu 

perkembangan iptek yang ada dapat dikuasai, dimanfaatkan semaksimal 

mungkin dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Pendidikan merupakan 

sarana dan wahana yang sangat baik di dalam pembinaan sumber daya 

manusia, oleh karena itu pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan 

dan prioritas secara baik oleh pemerintah, keluarga dan pengelola pendidikan. 

Pendidikan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dibahas 

karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan segera 

tercapai. Salah satu tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai dalam 

pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea IV 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan peningkatan, penyempurnaan serta perubahan sistem pendidikan 

nasional yang berorientasi pada peningkatan kwalitas hasil pendidikan.  

Perubahan sistem pendidikan, program kurikulum, strategi belajar 

mengajar , sarana dan prasarana pendidikan mempengaruhi perkembangan 

siswa baik akademis, sosial maupun pribadi. Oleh karena itu siswa diharapkan 

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan yang 



berlangsung. Tetapi menyesuaikan diripun seringkali mengalami hambatan 

dan kesulitan yang cukup berarti sesuai dengan perkembangan pendidikan. 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai ilmu, yaitu ilmu mengajar yang sangat 

dekat dengan dikdatik dan metodik. Dikdatik atau metodik adalah ilmu 

tentang bagaimana cara mengajar. Dalam pendidikan terdapat perbuatan 

belajar yang dilakukan oleh peserta didik maupun pendidik. Pendidikan 

sesungguhnya merupakan proses mengantarkan peserta didik sebagai warga 

negara masyarakat yang harus beridentitas dan dapat diterima di masyarakat. 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang relative tetap. 

Dalam proses ini perubahan tidak terjadi sekaligus, tetapi secara bertahap 

tergantung pada faktor – faktor yang umumnya dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berhubungan 

dengan segala sesuatu yang ada pada diri siswa yang menunjang pembelajaran 

seperti intelegensi, bakat, kemampuan motorik pancaindra dan skema berfikir. 

Faktor ekstern merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar siswa yang 

mengkondisikannya dalam pembelajarn seperti pengalaman, lingkungan 

sosial, metode belajar – mengajar, strategi belajar mengajar, fasilitas belajar 

dan dedikasi guru. Secara umum prestasi belajar siswa di Indonesia 

ditentukan oleh kemampuan kognitifnya dalam memahami sebaran materi 

pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum. 

Soemanto (1998:120-121) menyatakan bahwa tingkah laku kognitif 

merupakan tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku 



terjadi. Tingkah laku yang tergantung pada insight (pengamatan atau 

pemahaman) terhadap hubungan yang ada dalam situasi. Dalam kognisi 

terjadi proses berfikir dan proses mengamati yang menghasilkan, 

memperoleh, menyimpan dan memproduksi pengetahuan. Menurut Wahl 

(dalam www.damandiri.or.id ) berfikir metakognitif memastikan bahwa 

siswa mampu menyusun makna informasi. Agar hal ini dapat tercapai, siswa 

harus mampu berfikir secara kreatif tentang proses berfikir yang 

dimilikinya, mengidentifikasi strategi- strategi belajar yang baik dan secara 

sadar mengarahkan mereka cara mereka belajar. 

Dalam belajar siswa juga memerlukan kreativitas untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi terutama mata pelajaran matematika. 

Menurut sebagian siswa bila ditanya mengenai mata pelajaran yang paling 

sulit dan tidak disenangi pastilah akan banyak menjawab matematika. 

Menurut para ahli, matematika sebenarnya adalah ilmu pasti yang jika 

dipelajari pastilah lebih mudah dibandingkan mata pelajaran lain seperti 

ilmu sosial. Dalam mengerjakan soal matematika siswa dituntut untuk dapat 

menyelesaikan dengan berbagai macam cara dan ini pastilah akan membuat 

siswa lebih kreatif dalam berfikir walaupun nantinya akan memperoleh hasil 

akhir yang sama dengan cara yang berbeda. 

Mayer (dalam www.damandiri.or.id ) membuktikan bahwa beberapa 

siswa diberikan tugas untuk memecahkan masalah yang sama, masing- 

masing menggunakan strategi yang berbeda untuk memecahkan masalah itu. 

http://www.damandiri.or.id/
http://www.damandiri.or.id/


Diberikan persamaan 122275 −+= xx  ,sebagian siswa menyelesaikannya 

dengan cara mengurangi 27 dengan 12 sehingga menjadi 15 dan persamaan 

menjadi . Ada juga yang menyelesaikannya dengan cara 

memindahkan ke sebelah kiri menjadi 

xx 2155 +=

x2 122725 −=− xx  ,hal ini 

merupakan bentuk dari kreatifitas siswa dalam berfikir untuk memecahkan 

masalah soal. 

Kreativitas siswa dalam berfikir dipengaruhi oleh kondisi dalam 

kelas. Di kelas siswa cenderung hanya mengikuti apa yang ditulis oleh guru 

jadi siswa kurang kreatif. Selain itu sebagian guru hanya memberi contoh 

yang sama dan hanya diulang- ulang. Siswa kurang berani mengungkapkan 

gagasannya karena kebanyakan siswa menganggap bahwa yang paling benar 

adalah yang dicontohkan oleh guru. Padahal anggapan itu adalah kurang 

tepat dan hal ini akan membuat siswa takut untuk mengeluarkan gagasannya. 

Interaksi antara guru dan peserta didik pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung memegang peranan penting untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Jadi peran guru dalam mengajar adalah sangat penting. 

Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan suatu pokok bahasan 

disebabkan saat proses belajar mengajar guru kurang membangkitkan 

perhatian dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti pelajaran. 

Gambaran anak – anak dalam mengikuti pelajaran matematika 

memiliki kecenderungan diantaranya: 



1. Di ruang kelas siswa tenang mendengarkan uraian guru. 

2. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa sibuk sendiri menyalin apa 

yang ditulis dan diucapkan oleh guru. 

3. Keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah. 

4. Apabila ditanya guru tidak ada yang mau menjawab, jika tidak 

ditunjuk 

Melalui penelitian ini akan diketahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi kreativitas dan keaktifan siswa dalam menyelesaiakan 

persoalan dan bagaimana cara meningkatkannya. Selain itu juga mengenai 

pendekatan metakognitif yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

kreatifitas dan keaktifan siswa dalam belajar matematika. Dengan 

pendekatan metakognitif maka diharapkan guru dapat mengajar siswa 

dengan baik sehingga kreatifitas dan keaktifan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika dapat meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kegiatan yang dilakukan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah tindakan guru untuk membantu siswa berpikir secara kreatif dalam 

menyelesaikan soal matematika dan menggunakan pendekatan metakognitif. 

Pendekatan metakognitif merupakan cara untuk menyelesaikan soal 

matematika berdasarkan ide yang diperoleh siswa dari kata kunci yang ada di 

dalam soal tersebut. Dalam menyelesaikan soal matematika siswa dituntun 



untuk dapat memahami soal tersebut. Setelah siswa paham soal tersebut baru 

kemudian siswa dapat menggunakan strategi tertentu dan kreatifitas yang 

dimilikinya untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Dari beberapa usulan diatas maka dapat dirumuskan masalah - 

masalah dalam penelitian ini: 

Apakah pendekatan metakognitif dapat meningkatkan kreativitas dan 

keaktifan siswa dalam belajar matematika ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti ini lebih efekif, efisien, terarah, dan dapat dikaji 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam peneliti ini dibatasi 

hal–hal sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran matematika yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan metakognitif 

2. Kreativitas dan keaktifan siswa matematika dalam pembelajaran dibatasi 

pada pemahaman menguasai materi khususnya pada persamaan garis 

lurus. 

 

D. Tujuan Penelitian  

  Suatu penelitian merupakan suatu fokus pada suatu masalah yang 

nantinya diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah untuk 

menghindari berbagai penyimpangan dan masalah yang terjadi dalam 



penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk meningkatkan kreatifitas dan keaktifan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika dengan menggunakan pendekatan metakognitif. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kreativitas dan keaktifan dalam 

pembelajaran matematika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini memberikan sumbangan konseptual 

terutama pada pembelajaran matematika. Sebagai studi pembelajaran yang 

aplikatif, Penelitian Tindakan Kelas memberikan urunan Substansial kepada 

lembaga pendidikan formal maupun para guru matematika di sekolah 

berupa model pembelajaran matematika melalui pendekatan metakognitif 

untuk meningkatkan kreatifitas dan keaktifan siswa dalam belajar 

matematika. 

1. Secara Teoritis 

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada pembelajaran 

matematika, utamanya untuk meningkatkan metakognitif. Kreatifitas 

siswa dalam memecahkan persoalan matematika sangat diperlukan agar 

siswa tidak hanya tergantung pada apa yang dikatakan guru selain itu 

juga untuk melatih kepercayaan diri siswa. 

Secara khusus, studi ini memberikan kontribusi kepada pengguna 

strategi pembelajaran matematika yang lebih menekankan pada suasana 



belajar yang gembira dan bebas mengungkapkan gagasannya. Menurut 

DePorter dan Mike (1999:48) paradigma belajar dalam suasana yang 

gembira untuk memecahkan masalah matematika merupakan aspek 

esensial dalam pembelajaran matematika. 

2. Secara Praktis 

Lembaga pendidikan formal dapat memanfaatkan studi ini untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

Khusus bagi guru, hasil studi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

membangkitkan dan mengembangkan strategi- strategi metakognitif 

siswa yang sekarang sedang digalakkan. Bagi siswa, proses belajar ini 

dapat meningkatkan kreativitas dan keaktifan dalam menyelesaikan 

persoalan matematika. 

 

 


