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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi manusia dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dinamis. Salah satu ilmu yang 

mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan yaitu matematika. 

Matematika di samping dapat berkembang secara mandiri, juga berkembang atas 

tuntutan keperluan bidang-bidang lain. Oleh sebab itu, penguasaan materi dalam 

matematika perlu ditingkatkan, karena berkaitan dan banyak digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika menekankan pada pemecahan suatu masalah. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, siswa harus mampu menguasai konsep-konsep 

matematika untuk dapat memecahkan suatu permasalahan dalam matematika. 

Siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis dalam mencari dan menemukan 

solusi dari permasalahan yang diberikan. Tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran matematika salah satunya dapat dinilai dari keberhasilan siswa 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Terlebih pada soal cerita 

yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, siswa harus mampu memahami 

permasalahan untuk kemudian dicari penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

diperlukan evaluasi, kemudian dianalisis dan diberikan solusi pemecahannya, 

sehingga siswa dapat mengetahui letak kesalahan yang dilakukan dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Dengan diberikannya solusi pemecahan 

masalah diharapkan belajar siswa dapat meningkat. 

Disamping itu keterampilan metakognitif juga sangat mempengaruhi 

untuk tercapainya prestasi belajar siswa. menurut Imel (2002), Ketrampilan 

metakognitif sangat diperlukan untuk kesuksesan belajar, karena dengan 

metakognitif  memungkinkan siswa untuk mampu mengelola kecakapan kognisi 

dan menemukan kelemahan yang akan diperbaiki dengan kecakapan kognisi 

berikutnya. Orang yang mampu melakukan suatu ketrampilan tertentu dapat
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dikatakan mampu melakukan keterampilan metakognitif, yakni berpikir tentang 

bagaimana ketrampilan tersebut. Siswa dapat di dorong untuk melakukan 

ketrampilan metakognitif, dengan cara meningkatkan kesadaran mereka bahwa 

metakognitif diperlukan untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. 

Aspek-aspek metakognitif menurut Khoon Yoong, W dalam penelitian 

Risnanosanti (2008) ada bagian yang berbeda tetapi berhubungan dengan 

katagori dari perilaku metakognitif adalah: 

1. Kesadaran diri dari proses berpikir seseorang dimana kesadaran metakognitif 

berhubungan dengan kesadran dari individu dalam proses pelajarannya atau 

dalam proses pemecahan masalah, kesadran individu terhadap pengetahuan 

tentang pelajaran atau tentang setrategi pemecahan masalah dan kesadaran 

individu terhadap pengetahuan khusus yang dimiliki. 

2. Kontrol atau monitoring diri dari proses berpikir seseorang dimana jangan 

pernah menggunakan teknik yang sulit sebelum mengecek apakah ada teknik 

sederhana yang dapat digunakan memecahkan masalah tersebut. Pada saat 

menyelesaikan masalah, siswa perlu mencari langkah baru dan merubah cara 

penyelesaian jika diperlukan. Pemecah masalah yang ahli sering kali 

memeliki suatu perasaan yang tajam tentang suatu masalah seperti “ini 

sepertinya bukan suatu cara penyelesaian” dan mampu mencari alternatif 

lain. Kontrol metakognitif seperti suatu “perasaan mengetahui” hanya 

didapat dari latihan seksama. 

Materi geometri dimensi dua merupakan salah satu materi dalam 

matematika yang diajarkan pada siswa jenjang Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) khususnya pada kelas X. Materi ini memerlukan pemahaman konsep 

yang mendalam pada penerapannya untuk dapat diselesaikan. Sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dimaksudkan dalam soal, 

sehingga menimbulkan kesalahan dalam penyelesaian dan transformasi. Lebih 

lanjut dikemukakan oleh Herlinda, Mardiyana, dan Triyanto (2014) bahwa 

berdasarkan pengalaman mengajar guru di SMK dikatakan bahwa mengajarkan 

suatu konsep matematika adalah suatu hal yang sulit, siswa mampu 

menyelesaikan soal dengan perhitungan maupun menyelesaikan soal yang 
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hampir sama dicontohkan oleh guru, namun akan kesulitan jika soal tersebut 

diubah menjadi bentuk soal yang lain. 

Pada dasarnya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

disebabkan karena kurangnya ketelitian dan perhitungan dalam pemecahan 

masalah. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Zakaria Ibrahi dan 

Maat (2010) yang berkaitan dengan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika terjadi pada kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi dan 

kesalahan proses keterampilan. Sehingga untuk meningkatkan prestasi akademik 

mereka diperlukan keterampilan metakognitif siswa agar dapat mengelola 

kecakapan kognisi dan menemukan kelemahan yang akan diperbaiki dengan 

kecakapan kognisi berikutnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 5 Karanganyar pada materi geometri dimensi dua, 

sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengafal rumus, menentukan 

keliling dan luas bangun datar. Siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-

rata mengalami kesulitan untuk menemukan permasalahan dan menentukan 

model matematika yang akan diselesaikan didalam soal. Sedangkan siswa yang 

memilki kemampuan di atas rata rata sebagian besar melakukan keasalahan 

dalam ketelitian dan diperhitungan. Kesulitan lain yang dialami siwa yaitu ketika 

menemukan bentuk soal yang berbeda dengan soal yang pernah diajarkan oleh 

guru. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

ketrampilan metakognitif siswa untuk mengetahui dan menganalisis ketrampilan 

metakognitif siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan geometri 

dimensi dua, khususnya pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 5 

karanganyar. Dengan penelitian ini dapat diketahui profil metakognitif siswa 

SMK berkatagori kemampuan metakognitif tinggi, sedang dan rendah dalam 

menyelesaikan soal geometri dimensi dua. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berkut: 

a. Bagaimana profil keterampilan metakognitif Siswa SMK dengan 

kemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan soal geometri dimensi 

dua ? 

b. Bagaimana profil keterampilan metakognitif Siswa SMK dengan 

kemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan soal geometri 

dimensi dua ? 

c. Bagaimana profil keterampilan metakognitif Siswa SMK dengan 

kemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan soal geometri 

dimensi dua ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

a. Mendiskripsikan profil keterampilan metakognitif siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan soal geometri dimensi 

dua. 

b. Mendeskripsikan profil keterampilan metakognitif siswa dengan 

kemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan soal geometri 

dimensi dua. 

c. Mendeskripsikan profil keterampilan metakognitif siswa dengan 

kemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan soal geometri 

dimensi dua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagi siswa, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keterampilan metakognitif 

mereka dalam menyelesaikan soal dan memahami konsep tentang geometri 

dimensi dua. 
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b. Bagi guru, yaitu agar dapat lebih teliti dalam menanamkan konsep 

matematika yang berhubungan dengan geometri dimensi dua dan juga 

sebagi pertimbangan dalam meningkatkan setrategi guna mengurangi 

terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

c. Bagi sekolah, yaitu membantu kelancaran proses belajar mengajar dikelas, 

serta dapat meningkatkan mutu pendidikan 

 


