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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern di era globalisasi saat ini, sehingga mempunyai peranan sangat 

penting dalam perkembangan kreativitas berpikir manusia. Perkembangan pesat 

di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan, ekonomi dan 

masih banyak lagi, saat ini  di landasi oleh perkembangan matematika. Oleh 

karena itu untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan terhadap matematika. Menyadari hal tersebut, mata 

pelajaran matematika menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

 Dalam pembelajaran matematika, siswa senantiasa di berdayakan untuk 

membangun dan menggali pengetahuannya secara lebih bermakna. Mengajar 

matematika di sekolah tidak hanya sebatas membantu siswa agar mereka 

memahami materi matematika yang diajarkan dan membantu mengarahkan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang sedang dihadapi. Tetapi 

masih banyak tujuan - tujuan lain yang harus dicapai setelah mereka 

mempelajarai matematika, seperti keterampilan ataupun kemampuan dan juga 

perilaku tertentu yang harus dimiliki oleh siswa guna menguasai matematika. 

Guru harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif serta kemampuan untuk membuat jaringan dan bekerja 

sama. 

Seiring dengan perkembangan psikologi kognitif, berkembang pula cara 

guru dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar, terutama untuk domain 

kognitif. Saat ini guru hanya menekankan pada tujuan kognitif siswa, tanpa 

memperhatikan dimensi proses kognitif siswa dalam mengevaluasi pencapaian 
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hasil belajar. Sedangkan aspek metakognitif pada siswa sangat memerankan 

peran penting dalam menentukan strategi untuk memecahkan masalah dan 

pencapaian hasil belajar matematika. Akibatnya, upaya - upaya untuk 

memperkenalkan metakognitif dalam pemecahan masalah matematika kepada 

siswa sangatlah kurang dan bahkan cenderung diabaikan. 

Oleh karena itu, salah satu aspek metakognitif dalam pemecahan masalah 

sangat menarik untuk di kaji lebih mendalam. Menurut Amri (2010: 149), 

metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang 

tidak diketahui. Sedangkan menurut Suroto (2013), perkembangan metakognitif 

adalah perkembangan metakognitif adalah suatu kesadaran tentang kognitif 

siswa, bagaimana kognitif siswa bekerja serta bagaimana mengaturnya. Jadi 

metakognitif adalah suatu kemampuan atau kesadaran seseorang tentang dirinya 

sendiri dan juga kemampuan mengontrol serta mengatur ranah atau aspek 

kognitif yang ia miliki, sejauh mana seseorang bisa memahami perilakunya 

sendiri dan aspek kognitif tersebut. Metakognitif ini sangat penting, terutama 

dalam proses  memecahkan atau menyelesaikan masalah. Biasanya, siswa yang 

memiliki metakognitif baik dalam memecahkan masalah akan berdampak baik 

pula pada proses belajar dan prestasi belajarnya.  

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tidak semua siswa 

mampu memerankan metakognitifnya dalam memecahkan suatu masalah 

matematika. Hasil penelitian Alfiyah (2014) menunjukkan bahwa pada 

pengetahuan metakognitif, siswa yang memecahkan masalah dengan benar tidak 

menyadari kelebihan dirinya, sedangkan pada pengalaman metakognitif, siswa 

tidak bertanya pada diri sendiri mengenai langkah yang harus dilakukan dan 

tidak memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

rencana penyelesaian. Pada pengetahuan metakognitif, siswa yang melakukan 

kesalahan dalam memecahkan masalah matematika tidak menyadari kelebihan 

dan kekurangan dirinya, tidak menyadari pengetahuan yang dapat digunakan, 

dan tidak mengetahui alasan menggunakan suatu strategi, sedangkan pada 

pengalaman metakognitif, siswa tidak bertanya kepada diri sendiri mengenai 
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langkah yang harus dilakukan, tidak menyadari adanya kesalahan dalam 

memahmi masalah, tidak menyadari seberapa baik hasil kerjanya dalam 

memahami masalah, tidak mengetahui bagaimana strategi yang benar, tidak 

menyadari adanya kesalahan dalam menyusun strategi, tidak menyadari seberapa 

baik strategi yang digunakan, tidak memperkirakan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan, tidak menyadari adanya kesalahan dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian, tidak menyadari seberapa baik hasil kerjanya dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian, tidak menyadari adanya kesalahan yang dilakukan dalam 

memecahkan masalah matematika dan tidak menyadari seberapa baik hasil 

kerjanya dalam memecahkan masalah matematika. 

Kenyataannya siswa dengan metakognitif tinggi, lebih leluasa dalam 

memahami dan mengikuti proses pembelajaran matematika dibanding dengan 

siswa yang memiliki metakognitif rendah. Ketika diberikan soal atau masalah 

matematika, siswa yang memiliki metakognitif tinggi akan lebih terarah dan 

terencana dalam meyelesaikan soal tersebut. Karena dia mampu mengatur aspek 

kognitifnya yang kemudian dia gunakan untuk mencari solusi dari soal 

matematika yang diberikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Gatak, banyak siswa kelas VIII yang memiliki metakognitif 

rendah. Materi prisma dan limas sangat cocok digunakan sebagai sarana melihat 

metakognitif siswa dalam menyelesaikan soal – soal penalaran dalam materi 

tersebut. Dalam materi prisma dan limas ini, siswa dirasa kurang mampu dalam 

memahami materi. Bagi siswa yang memiliki kemampuan matematika tinggi, 

tidak susah untuk mempelajari materi tersebut. Namun, bagi siswa yang 

memiliki kemampuan matematika sedang atau rendah sangatlah sulit. Terutama 

untuk menghitung volume dan luas permukaan prisma dan limas. Hal itu 

biasanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa dalam membayangkan 

dan menalar bangun ruang. Sehingga dalam memecahkan masalah prisma dan 

limas, para siswa memiliki caranya masing-masing. Langkah penyelesaian 

tersebut diperoleh berdasarkan metakognitif siswa. Yaitu sejauh mana siswa 
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mampu mengatur daya pikirnya dalam mencari sebuah solusi. Karena  dalam 

memecahkan suatu masalah, sangat dibutuhkan peranan metakognitif siswa itu 

sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penelitan untuk mengetahui profil 

metakognitif siswa dalam pemecahan masalah melalui kemampuan matematika 

siswa. Sehingga pada akhirnya akan terungkap bagaimana pengaruh 

metakognitif tersebut. Peneliti akan mengambil judul “Analisis Metakognitif 

dalam Pemecahan Masalah pada Materi Prisma dan Limas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapat beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana profil metakognitif siswa dengan kemampuan matematika tinggi 

dalam memecahkan masalah prisma dan limas? 

2. Bagaimana profil metakognitif siswa dengan kemampuan matematika 

sedang dalam memecahkan masalah prisma dan limas? 

3. Bagaimana profil metakognitif siswa dengan kemampuan matematika 

rendah dalam memecahkan masalah prisma dan limas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan profil metakognitif siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi dalam memecahkan masalah prisma dan limas. 

2. Untuk mendeskripsikan profil metakognitif siswa dengan kemampuan 

matematika sedang dalam memecahkan masalah prisma dan limas 

3. Untuk mendeskripsikan profil metakognitif siswa dengan kemampuan 

matematika rendah dalam memecahkan masalah prisma dan limas 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagi siswa, mengembangkan keterampilan metakognitif dalam pemecahan 

masalah khususnya dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru, memperbaiki kompetensi guru dalam pembelajaran matematika 

di kelas serta guru semakin termotivasi untuk memfasilitasi siswa dalam 

proses pembelajaran. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan mengenai profil metakognitif 

siswa dalam pemecahan masalah. 

 


