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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan pada setiap jenjang 

pendidikan, salah satunya pendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan Sekolah 

Dasar merupakan awal atau pusat dari pendidikan karena di sekolah dasar 

peserta diberikan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang studi. 

Pengetahuan tidak hanya diperoleh selama proses pembelajaran 

berlangsung, namun juga diluar proses pembelajaran. Ilmu pengetahuan 

diperoleh siswa melalui berbagai macam mata pelajaran salah satunya yaitu 

mata pelajaran matematika. Matematika, yang merupakan salah satu mata 

pelajaran juga mempunyai andil yang besar dalam mempersiapkan anak 

didik. Salah satu tujuan diberikannya mata pelajaran matematika adalah 

siswa dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerjasama.  

Penyelesaian masalah matematika dalam penelitian ini mengacu 

pada schoenfeld (2001). Menurut schoenfeld pemecahan masalah 

matematika adalah 

An atribute which is considered integral to the problem solving 

peocess is trategic behavior. Another important characteristic of problem 

solving is that people are able to work in a flexible way and can modify 

their behavior according to cganging situations and conditions. In fact, a 

person’s flexibility tetermines to a large degree how well he or she can 

cope with a new situation.   

 

Kutipan tersebut dapat diterjemahkan bahwa peoses pemecahan 

merupakan sintaks strategis dengan pertimbangan yang menyeluruh dan 

memiliki karateristik yang penting, yaitu kerja yang fleksibel dan dapat 

memodifikasi sintaks dalam mengubah situasi dan kondisi-kondisi, 

sehingga dapat ditentukan suatu tingkat sberapa baik seseorang mengatasi 
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situasi baru. Schoenfeld (2001) menyatakan bahwa ketika individu 

memecahkan masalah matematika dipengaruhi oleh strategi metakognisi. 

Oleh karena itu, stategi metakognisi menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap siswa dalam memecahkan masalah matemtika.  

Pada saat memecahakan masalah matematika, siswa cenderung 

akan melakukan aktivitas metakognisi. Metakognisi adalah proses 

seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan kemampuan kognitif 

untuk memecahkan suatu masalah. Dengan menggunakan metakognisi 

seseorang melakukan semua kegiatan dengan penuh kesadaran. Retno 

(2015) melakukan penelitian tentang aktivitas metakognisi dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah antara siswa laki-laki dan perempuan 

mempunyai perbedaan mengenai aktivitas metakognisinya dalam 

memecahkan masalah matematika. Berdasarkan hasil pengamatan  di SD N 

03 Singosari menunjukkan bahwa sebagian besar guru memberikan 

pembelajaran yang dapat mengembangkan metakognisi siswa, seperti 

mengemukakan pertanyaan pada diri sendiri dan membuat jawaban dari 

pertanyaan tersebut, memecahkan soal di papan tulis kemudian menyuruh 

siswa menyelesaikan soal di dalam buku sesuai dengan contoh dan lain-

lain. Meskipun begitu terdapat juga beberapa siswa yang masih belum bisa 

memanfaatkan metakognisinya dengan baik sehingga belum bisa 

menyelesaikan masalah matematika dengan lancar. .  

Siswa yang dapat memanfaatkan metakognisinya dengan baik, 

dapat menyelesaikan masalah dengan runtut dan baik. Karena dalam 

menyelesaikan masalah matematika, apabila memanfaatkan metakognisi 

hasilnya lebih baik, maka perlulah melatih siswa untuk memanfaatkan 

metakognisi lebih dini. Selain aktivitas metakognisi, perkembangan 

pemecahan masalah juga dipengaruhi oleh gaya belajar dari siswa tersebut. 

Diduga siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan melakukan aktivitas 

metakognisi yang berbeda pula dalam memecahkan masalah. Untuk itu 
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perlu dilakukan penelitian di SD N 03 Singosari dengan mengambil judul 

Aktivitas Metakognisi Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau 

dari Gaya Belajar Pada Siswa Kelas V SD N 03 Singosari Tahun Ajaran 

2016/2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana aktivitas metakognisi siswa dengan gaya belajar visual 

dalam memecahkan masalah matematika pada kelas V SD N 03 

Singosari? 

b. Bagaimana aktivitas metakognisi siswa dengan gaya belajar audio 

dalam memecahkan masalah matematika pada kelas V SD N 03 

Singosari? 

c. Bagaimana aktivitas metakognisi siswa dengan gaya belajar kinestetik 

dalam memecahkan masalah matematika pada kelas V SD N 03 

Singosari? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan aktivitas metakognisi siswa dengan gaya belajar visual 

dalam memecahkan masalah matematika pada kelas V SD N 03 

Singosari. 

b. Mendeskripsikan aktivitas metakognisi siswa dengan gaya belajar audio 

dalam memecahkan masalah matematika pada kelas V SD N 03 

Singosari. 

c. Mendeskripsikan aktivitas metakognisi siswa dengan gaya belajar 

kinestetik dalam memecahkan masalah matematika pada kelas V SD N 

03 Singosari. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Guru 

Memberikan informasi kepada guru matematika tentang aktivitas 

metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika pada siswa 

kelas V. Hal ini bermanfaat untuk guru dalam menyusun rancangan 

pembelajaran terkait pemecahan masalah matematika menggunakan 

strategi metakognitif di kelas. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah informasi dan wawasan mengenai aktivitas 

metakognisi dalam memecahkan masalah matematika. 

 

 


