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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Matematika merupakan dasar ilmu dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, 

sehingga matematika memiliki peranan penting dalam pendidikan. Alasan  adanya 

matematika dalam pendidikan yaitu untuk melatih siswa agar dapat berpikir logis, 

kritis dan sistematis. Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran matematika yang 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai 

berikut. 1.) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 2.) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyatan matematika. 3.) Memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4.) 

Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5.) Memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 

dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika adalah kemampuan memecahkan 

masalah. Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika diperlukan siswa 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam matematika. Hal ini 

berarti kemampuan pemecahan masalah dianggap penting dalam mata pelajaran 

matematika. Namun pada kenyataanya kemampuan pemecahan masalah 

matematika masih rendah hal ini ditunjukkan dengan hasil survei internasional 

TIMSS (trends in internasional mathematicand science study), rata-rata skor 

prestasi matematika Indonesia masih dibawah rata-rata internasional. Berdasarkan 

hasil survei TIMSS tersebut dapat dikatakan bahwa siswa Indonesia masih 
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memiliki kemampuan yang rendah dalam menjawab soal-soal berstandar 

internasional terutama pada kemampuan pemecahan masalah matematis.  

Menurut NCTM (1999) kemampuan matematis mencakup kemampuan untuk 

mengeksplorasi, menentukan praduga dan memberikan alasan logis untuk 

memecahkan masalah non-rutin, untuk mengkomunikasikan ide tentang 

matematika serta untuk menghubungkan ide-ide dalam matematika dan antara 

matematika serta aktivitas intelektual lainnya. Kemampuan pemecahan masalah 

dalam matematika meliputi kemampuan memahami permasalahan dan 

menginterpretasikannya ke dalam model matematika, kemampuan menentukan 

algoritma yang tepat dalam menyelesaikan masalah,  ketelitian penghitungan serta 

kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang harus 

diselesaikan.  

Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika yang dimiliki oleh setiap 

siswa berbeda, walaupun permasalahan yang dihadapi sama. Perbedaan 

kemampuan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah perbedaan gender. Hal ini dibuktikan dengan penelitian 

oleh para ilmuan. Dilansir dari media online VIVA.co.id yang ditulis oleh Siti 

Ruqoyah dan Tommy Adi Wibowo (04/12/2013) tim peneliti dari University of 

Pennsylvania, Amerika Serikat, menemukan bukti baru bahwa otak pria dan 

wanita memiliki fungsi yang berbeda.   

Seorang siswa dianggap mampu memecahkan masalah jika telah melalui 

beberapa tahapan. Menurut Nurdalilah, Edi Syahputra, dan Dian Armanto (2013) 

mengatakan bahwa siswa dikatakan telah mampu memecahkan suatu masalah jika 

siswa telah mampu memahami soal, mampu merencanakan pemecahan masalah, 

dan mampu melakukan perhitungan serta memeriksa kembali perhitungan yang 

telah dilakukan. Namun pada kenyataannya banyak sebagian dari siswa yang 

masih memiliki pemahaman yang rendah dalam menyelesaikan atau memecahkan 

permasalahan matematika. Hal ini terlihat apabila siswa dihadapkan dengan suatu 

permasalahan matematika mereka merasa kebingungan mengambil langkah awal  

dalam memecahkan permasalahan tersebut. Untuk mengambil langkah dalam 
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memecahkan permasalahan matematika siswa memerlukan pemahaman yang 

lebih tentang pemahaman soal dan konsep dari permasalahan tersebut. 

Pada umumnya, permasalahan matematika yang sulit dipahami oleh siswa 

adalah permasalahan sehari-hari yang biasanya dalam bentuk cerita. Aritmatika 

sosial merupakan materi pokok pada mata pelajaran pada permasalahannya sering 

dalam bentuk soal cerita. Untuk menyelesaiakan permasalahan aritmatika sosial 

siswa diharuskan memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami 

permasalahan. Jika siswa berhasil dalam memahami permasalahan tersebut, maka 

siswa dapat menentukan urutan langkah selanjutnya yang harus digunakan dalam 

memecahkan masalah tersebut.  

 Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika memerlukan pola pikir 

yang kritis dan sistematis. Pola pikir yang kritis daan sistematis digunakan untuk 

mengontrol apa yang dipikirkan oleh siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

Pengontrolan proses berpikir erat kaitannya dengan kegiatan metakognisi siswa. 

Menurut penelitian Mustamin Anggo, Mohammad Salam, Suhar, Yulsi Santri 

(2014) metakognisi didefinisikan sebagai kesadaran terhadap proses berpikir 

dalam hal merencanakan (planning) proses berpikirnya, kemampuan memantau 

(monitoring) proses berpikir, kemampuan mengatur (regulation) proses 

berpikirnya sendiri serta mengevaluasi (evaluation) proses berpikir dan hasil 

berpikir siswa pada saat memecahkan masalah matematika. Sedangkan menurut P 

Sajna Jaleel Premachandran. (2016) keterampilan metakognitif  melibatkan 

kemampuan untuk berpikir secara strategis untuk memecahkan masalah, 

menetapkan tujuan, mengontrol ide-ide, serta mengevaluasi apa yang diketahui 

dan tidak diketahui. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan metakognisi, 

siswa mampu melakukan semua kegiatan dengan penuh kesadaran. Setiap langkah 

proses berpikir dalam pemecahan masalah matematika dilakukan siswa dengan 

penuh pertimbangan.   

Penelitian tentang metakognisi siswa telah dilakukan oleh Mustamin Anggo 

(2011) yang menyatakan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan metakognisi 

yang baik cenderung dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan baik 

melalui pengarahan kesadaran dan pengaturan berpikir yang dilakukannya. Siswa 
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dengan metakognitif tinggi, lebih memahami dalam 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.  

Selain itu Arizha Nanda Nursera dan Bambang Sugiarto (2016)  juga 

melakukan penelitian yang berkaitan tentang identifikasi pola berpikir siswa 

dalam memecahkan masalah larutan penyangga berdasarkan keterampilan 

metakognitif ditinjau dari perbedaan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

subjek laki-laki pada kelompok tinggi lebih unggul daripada subjek perempuan 

kelompok tinggi dari hasil tes soal pemecahan masalah di karenakan lebih analitis 

dalam berpikir. Subjek laki - laki pada kelompok tinggi menggunakan 

keterampilan metakognitif yaitu perencanaan, pemantauan dan evaluasi. 

Kelompok sedang juga menggunakan keterampilan metakognitif yaitu 

perencanaan, pemantauan dan sedikit menggunakan aktivitas evaluasi. Kelompok 

rendah menggunakan keterampilan metakognitif yaitu perencanaan dan 

pemantauan dalam menjawab soal tes pemecahan masalah. Subjek perempuan 

pada kelompok tinggi lebih berpikir imajinatif. Subjek perempuan pada kelompok 

tinggi menggunakan keterampilan metakognitif yaitu perencanaan, pemantauan 

dan evaluasi. Kelompok sedang juga menggunakan keterampilan metakognitif 

yaitu perencanaan, pemantauan dan sedikit menggunakan aktivitas evaluasi. 

Kelompok rendah menggunakan keterampilan metakognitif yaitu perencanaan 

dan pemantauan dalam menjawab soal tes pemecahan masalah. 

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis metakognisi siswa SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta dalam pemecahan masalah aritmatika sosial ditinjau dari perbedaan 

gender. Pada penelitian ini peneliti menganalisis metakognisi dalam aspek 

perencanaan, pemantauan atau monitoring, dan evaluasi. 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan 

menjadi tiga. 

1. Bagaimana kemampuan metakognisi siswa laki-laki dalam memecahkan 

masalah aritmatika sosial di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta?  

2. Bagaimana kemampuan metakognisi siswa perempuan dalam memecahkan 

masalah aritmatika sosial di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan mempunyai tiga 

tujuan sebagai berikut.  

1. Untuk mendiskripsikan kemampuan metakognisi siswa laki-laki dalam 

memecahkan masalah aritmatika sosial. 

2. Untuk mendiskripsikan kemampuan metakognisi siswa perempuan dalam 

memecahkan masalah aritmatika sosial. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

megembangkan keterampilan metakognitif siswa dalam memecahkan masalah 

matematika ditinjau dari perbedaan gender siswa. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa, guru dan 

peneliti. Bagi siswa yaitu siswa dapat mengetahui letak kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan dalam memecahkan masalah khususnya permasalahan 

aritmatika sosial, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai 

dengan metakognisinya. Bagi guru dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

metakognitif siswa dalam pemecahan masalah serta guru dapat meningkatkan 

profesionalitasnya. Sedangkan bagi peneliti dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan penelitian terkait dengan kualitas pembelajaran yang 

memperhatikan metakognisi siswa.  

 


