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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan 

manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pendidikan yang 

berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung terciptannya manusia yang 

cerdas dan berkualitas, serta mampu bersaing di era globalisasi. Syah (2010: 10) 

pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pendidikan sangat 

penting dan mempunyai peranan sangat besar dalam membentuk karakter dan 

perkembangan seorang siswa. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas 

sangat diperlukan oleh siswa untuk  meningkatkan ilmu pengetahuannya dan 

kemampuan berfikirnya.   

Salah satu ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam 

dunia pendidikan yaitu matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu 

dasar yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam negara kita, pentingnya matematika 

dapat diamati dari waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mata pelajaran 

yang lain, serta dalam pelaksanaan pembelajaran matematika sudah diberikan 

sejak dari jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi.  

Menurut Abdurrahman (2010: 253) mengemukakan bahwa berbagai 

alasan perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada siswa pada hakikatnya 

dapat diringkaskan karena masalah kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

matematika bertujuan mengembangkan jiwa kemandirian, rasa ingin tahu, kritis, 

kreatif, aktif, penalaran, pemahaman, dan rasa ingin coba-coba. Oleh karena itu, 

penguasaan materi dalam matematika perlu ditingkatkan, karena sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kemampuan berikir seorang siswa. 

Pemecahan masalah matematika merupakan bagian terpenting dalam 

belajar matematika. Menurut Husna, Saragih dan Siman (2012) pemecahan 
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masalah merupakan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang baru yang belum dikenal sehingga siswa akan menerapka ilmu, 

pengalaman, dan ketrampilannya untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. 

Masalah matematika yang diberikan kepada siswa di sekolah, dimaksudkan 

khususnya untuk melatih siswa mematangkan kemampuan intelektualnya dalam 

memahami, merencanakan, melakukan dan memperoleh solusi dari setiap 

masalah yang dihadapinya. Dengan demikian siswa tersebut dapat menerapkan 

ilmu, pengalaman, dan ketrampilannya untuk menyelesaikan suatu pemecahan 

masalah. Sehingga menurut Hardini dan Puspitasari (2012: 87) kemampuan 

pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa dan masa depannya. 

Kemampuan pemecahan masalah dapat dibentuk melalui bidang studi dan siswa 

menjadi disiplin ilmu yang diajarkan. 

Dalam suatu pembelajaran matematika, siswa senantiasa diberdayakan 

untuk membangun dan menggali pengetahuannya secara lebih bermakna. Siswa 

harus mampu menguasai konsep-konsep matematika untuk dapat memecahkan 

suatu permasalahan dalam matematika. Melalui pemecahan masalah 

matematika, siswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuannya antara lain 

membangun  pengetahuan matematika yang baru, memecahkan masalah dalam 

berbagai konteks yang berkaitan dengan matematika, menerapkan berbagai 

strategi yang diperlukan proses pemecahan masalah matematika. Semua 

kemampuan tersebut dapat diperoleh bila siswa terbiasa melaksanakan 

pemecahan  masalah menurut  prosedur  yang  tepat, sehingga siswa tidak hanya 

terikat pada satu masalah yang dipecahkan saja, tetapi juga dapat menyelesaikan 

berbagai masalah lainnya serta mencakup aspek pengetahuan matematika yang 

lebih luas.  

Namun dalam pengembangan berbagai kompetensi tersebut belum 

tercapai secara optimal, diantaranya disebabkan kompetensi yang masih   

diperhatikan adalah kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Kemampuan 

dasar yang harus dimiliki dan harus dikuasi oleh siswa adalah kemampuan 

pemecahan masalah. Hasil penelitian Agustina (2014) guru hanya menjelaskan 

konsep materi yang dipelajari dan memberikan contoh soal, kemudian 
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memberikan latihan. Proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Siswa 

dengan cepat dapat menyelesaikan soal latihan yang bersifat rutin, tetapi pada 

soal non rutin atau yang membutuhkan pemahaman yang lebih siswa 

kebingungan untuk menyelesaikannya, Jadi, siswa belum terbiasa menggunakan 

dan mengembangan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki. 

Hasil penelitian Anisa (2014) menyimpulkan bahwa sekolah menengah pertama 

(SMP) secara umum hasil kemampuan tentang pemecahan masalah matematik 

SMP belum memuaskan. Kemampuan pemecahan masalah sangat terkait dengan 

kemampuan siswa dalam membaca dan memahami bahasa soal cerita, 

menyajikan dalam model matematika, merencanakan perhitungan dari model 

matematika, serta menyelesaikan perhitungan dari soal-soal yang tidak rutin. 

Pencapaian kamampuan pemecahan matematika memerlukan komunikasi 

matematika yang baik, dengan adanya interaksi yang seimbang antara siswa 

dengan siswa, atau pun siswa dengan guru. Tetapi kemampuan komunikasi 

sangat kurang terutama mengkomunikasikan ide-ide matematika. Hal ini 

nmenyebapkan siswa jarang memberikan siswa jarang memberikan tanggapan 

dari pembelajaran yang telah berlangsung. 

Mempelajari matematika memerlukan proses berifkir untuk mengontrol 

apa yang difikirkan, apa yang dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan. 

Dalam hal pengontrolan tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan 

metakognitif. Amri dan Ahmadi (2010: 149-151) mengemukakan bahwa 

metakognitif adalah kesadaran berikir tentang apa yang diketahui dan apa yang 

tidak diketahui, dalam konteks pembelajaran siswa mengetahui bagaimana untuk 

belajar, mengetahui kemampuan modalitas belajar yang dimiliki, dan 

mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Hal tersebut dapat 

disimpulkan metakognitif adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol 

proses berfikirnya, proses berfikir terjadi ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Metakognitif merupakan cara berfikir yang melibatkan tiga 

ketrampilan yaitu: perencanaan (planning), pengontrolan (monitoring), dan 

evaluasi (evaluasi). Sehingga menurut Prayanti dkk (2014) Pada pembelajaran 

matematika, metakognitif berperan penting terutama dalam meningkatkan 
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kemampuan belajar dan memecahkan masalah. Proses berfikir dalam pemecahan 

masalah merupakan hal terpenting yang perlu mendapatkan perhatian para 

pendidik terutama untuk membantu siswa agar dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu metakognitif siswa 

sangat membantu dalam kesuksesan belajar.  

Namun  Penelitian yang terdahulu mengungkapkan bahwa tidak semua 

siswa mampu memerankan metakognitifnya dalam pemecahan masalah 

matematika. Hasil penelitian Alfiyah (2014) menunjukkan bahwa pada 

pengetahuan metakognitifnya siswa dalam pemecahan masalah (1) tidak 

menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya dalam memecahkan 

masalah,(2)tidak menyadari pengetahuan apa yang didapat digunakan 

memecahkan masalah, (3) tidak mengetahui alasan menggunakan suatu strategi 

dalam memecahkan masalah. Sedangkan pada pengalaman metakognitifnya 

siswa (1) tidak bertanya pada diri sendiri mengenai langkah yang harus 

dilakukan, (2)tidak mengetahui bagaimana strategi yang benar dan bisa 

digunakan untuk memecahkan masalah, (3) tidak memperkirakan berapa lama 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana penyelesaian, (4) tidak 

memikirkan apa saja yang perlu dicek kembali, (5) tidak menyadari bahwa ada 

kesalahan yang dilakukan dalam memahami masalah, (6) tidak menyadari 

bahwa ada kesalahan dalam menyusun strategi untuk memecahkan masalah, (7) 

tidak menyadari bahwa ada kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian, (8) tidak menyadari bahwa ada kesalahan yang dilakukan 

dalam memecahkan masalah matematika, (9) tidak menyadari seberapa baik 

hasil kerjanya dalam memahami masalah, (10) tidak menyadari seberapa baik 

stategi yang digunakan dalam memecahkan masalah, (11) tidak menyadari 

seberapa baik hasil kerjanya dalam melaksanakn rencana penyelesaian dan (12) 

tidak menyadari seberapa baik hasil kerjanya dalam memecahkan masalah. 

Menurut Jihad dan Aris (2009: 54) Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Sehingga hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi 

pada siswa tersebut yang sedang mengikuti pembelajaran, bukan hanya 
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mengalami perubahan mengenai pengetahuannya saja tetapi pengetahuan untuk 

membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap dan penguasaan dalam diri siswa yang 

belajar. Dengan demikian, hasil belajar merupakan suatu hal yang sangat penting 

untuk penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai 

dengan pemikiran Purwanto (2009: 54) bahwa hasil belajar diukur untuk 

mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil belajar harus sesuai 

dengan tujuan pendidikan. 

Hasil belajar matematika pada jenjang pendidikan dasar menengah di 

indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil survei TIMSS (The 

International Mathematics and Science Survey) pada tahun 2015 Indonesia 

berada pada urutan ke-45 dari 50 negara dengan skor 397 poin 

(http://puspendik.kemdikbud.go.id). Sedangkan berdasarkan hasil suvei PISA 

(Programme for International Students Assesment) pada tahun 2015, peringkat 

Indonesia berada pada posisi 69 dari 76 negara.(http: www.oecd.org).  Nilai 

Mata Pelajaran (Mapel) Matematika mengalami penurunan terbesar pada 

pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP/sederajat pada 2016. Perubahannya dari 

56,28 pada 2015 menjadi 50,24 di 2016.( http://www.republika.co.id).  

Hasil ujian nasional yang belum memuaskan juga terjadi pada siswa 

SMP di Provinsi jawa Tengah. Salah satu wilayah yang hasil ujian nasional 

belum memuaskan dan perlu mendapat perhatian adalah Kabupaten Sukoharjo 

dengan jumlah peserta 15048 dimana menduduki peringkat ke-23 dari 35 

Kabupaten se-Jawa Tengah, dengan nilai rata-rata UN 56,2 menurut hasil ujian 

nasional 2014/2015.Realita hasil belajar yang terjadi di SMP Negeri 17 

Surakarta dengan nilai rata-rata nasional UN untuk mata pelajaran matematika 

46.14 pada hal ini masih sangat jauh dari harapan. Dimana Ujian Nasional 

diikuti sebanyak 204 siswa dengan kelulusan 100% dengan peringkat 20 se 

Surakarta dengan nilai rata-rata 57,75.(http://www.kemendiknas.go.id) 

Rendahnya hasil belajar pada siswa disebabkan karena penguasaan 

materi kurang dalam pelajaran tertentu, siswa tidak bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti  proses pembelajaran dan bisa jadi guru juga dalam mengajar dalam 

pembelajaran kurang memanfaatkan kemampuan secara optimal. Dalam hal 

http://puspendik.kemdikbud.go.id/
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tersebut metakognitif siswa belum ada karena siswa belum memiliki kesadaran 

dalam mengatur proses berfikirnya. Metakognitif salah satu aspek untuk 

membangun kemampuan masalah matematika siswa, karena berkaitan dengan 

pengetahuan, pengalaman dan strategi berfikirnya. 

Slameto (2010: 54) bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar yaitu: faktor ekstern (yang berasal dari luar diri 

siswa) dan intern (dari dalam diri siswa). faktor intern yaitu tiga tahap bagian 

yaitu faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani), faktor 

jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, ketrampilan dan kesiapan belajar). Sedangkan 

Faktor ekstern antara lain sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Kesiapan merupakan faktor yang terpenting penentuan keberhasilan dalam 

belajar. Oleh karena itu jika siswa sudah ada kesiapan belajar, maka prestasi 

belajarnya siswa akan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri 17 

Surakarta kelas VII bahawa kesulitan siswa dalam materi keliling dan luas 

segitiga yaitu siswa kurang dalam pemecahan masalah. Siswa belum mempunyai 

pengalaman dalam materi, misalnya siswa belum mengerti apa itu segitiga dan 

belum memahami konsep. Siswa juga kesulitan dalam ingatan mencari rumus 

dan hafalan rumus. Disamping itu guru juga salah dalam membuat strategi atau 

metode yaitu bahasa dalam mengajar terlalu sulit untuk dimengerti siswa 

sehingga siswa sulit untuk menerima materi.  

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan analisis tentang 

bagaimana kemampuan ketrampilan metakognitif siswa dalam pemecahan 

masalah luas dan keliling segitiga. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Metakognitif  Siswa dalam 

Pemecahan Masalah Keliling dan Luas Segitiga” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 



7 

 

 

a. Bagaimana keterampilan metakognitif  Siswa SMP dengan kemampuan 

matematika tinggi dalam menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga ? 

b. Bagaimana keterampilan metakognitif  Siswa SMP dengan kemampuan 

matematika sedang dalam menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga ? 

c. Bagaimana keterampilan metakognitif  Siswa SMP dengan kemampuan 

matematika rendah dalam menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

a. Mendiskripsikan keterampilan metakognitif siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi dalam menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga. 

b. Mendiskripsikan keterampilan metakognitif siswa dengan kemampuan 

matematika sedang dalam menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga. 

c. Mendiskripsikan keterampilan metakognitif siswa dengan kemampuan 

matematika rendah dalam menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan 

langsung serta dapat menambah ilmu yang diperoleh dalam 

pembelajaran. 

b. Dapat memberikan wacana serta wawasan baru tentang metakognitif. 

c. Dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya ilmu 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa, yaitu untuk mengembangkan ketrampilan 

metakognitif siswa dan memahami konsep dalam pemecahan suatu 

masalah tentang keliling dan luas segitiga. 

b. Manfaat bagi guru, yaitu dapat menanamkan konsep matematika lebih 

teliti lagi dan guru dapat mengembangkan metakognitif siswa yang 

berhubungan  dengan keliling dan luas segitiga. Hal tersebut adalah 
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sebagai pertimbangan dalam meningkatkan strategi guna untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

pemecahan masalah khususnya menyelesaikan soal matematika. 

c. Manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan mengenai 

ketampilan metakognitif siswa dalam pemecahan masalah. 


