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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan ilmu eksakta yang paling penting dalam bidang

Pendidikan dan dasar dari segala ilmu berbagai cabang ilmu pengetahuan,

sehingga matematika memiliki peranan penting dalam Pendidikan. Matematika

adalah bidang studi yang dapat dipelajari dari tingkat sekolah dasar sampai

perguruan tinggi. Dalam kenyataannya alasan adanya matematika dalam

Pendidikan adalah untuk melatih siswa agar dapat berpikir logis, kritis dan

sistematis, hal tersebut tertera dalam tujuan mata pelajaran matematika yang

dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006

tentang standar ini untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah, diantaranya 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 pernyataan 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 (Depdiknas, 2006: 346).

Lerner (dalam Abdurrahman 2010: 259) ada beberapa karakteristik

kesulitan belajar matematika, diantaranya 1.) adanya gangguan dalam hubungan

keruangan, 2.) abnormalitas persepsi visual, 3.) asosiasi visual-motor, 4.)

perseverasi, 5.) kesulitan mengenal dan memahami symbol, 6.) gangguan

penghayatan tubuh, 7.) kesulitan dalam Bahasa dan membaca, 8.) performance

IQ jauh lebih rendah dari sektor Verbal IQ.
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Hasil studi PISA (2009) menunjukkan bahwa siswa Indonesia memiliki

kemampuan rendah dalam menjawab soal-soal berstandar internasional terutama

pada kemampuan pemecahan masalah matematis. Rendahnya suatu kemampuan

tersebut disebabkan oleh siswa belum terbiasa menyelesaikan soal yang

menantang untuk berpikir lebih. Proses berpikir yang baik akan menghasilkan

perkembangan kognisi (Piaget dalam Cremers, 1988).

Proses berpikir dalam pemecahan masalah merupakan hal penting yang

perlu mendapat perhatian para pendidik terutama untuk membantu pelajar agar

dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah.  Pernyataan tersebut

sejalan dengan pendapat Gartman dan Freiberg (dalam Anggo, 2011) bahwa

tujuan utama mengajarkan pemecahan masalah dalam matematika tidak hanya

untuk melengkapi siswa dalam sekumpulan keterampilan atau proses, tetapi

lebih kepada memungkinkan siswa berpikir tentang apa yang dipikirkannya. Hal

itu berkaitan dengan kesadaran siswa terhadap kemampuannya untuk

mengembangkan berbagai cara yang mungkin ditempuh dalam memecahkan

masalah.

Kemampuan matematika seseorang dalam memecahkan suatu masalah

berbeda-beda. Iswahyudi (2012) menyampaikan bahwa suatu soal dapat

menantang dan sulit bagi seseorang tetapi dapat menjadi soal yang sederhana

bagi sebagian orang lainnya. Pemecahan suatu masalah dalam matematika

biasanya melalui soal bergambar dan soal cerita. Proses pemecahan masalah

matematika dapat dilihat secara jelas dan baik tentunya melalui tahapan yang

sistematis. Salah satu proses pemecahan masalah menurut polya (1973: 16)

yaitu: 1.) memahami masalah (understanding the problem), 2.) menentukan

rencana (devising the plan), 3.) melaksanakan rencana (carrying out the plan),

dan 4.) melihat kembali (looking back). Keterampilan memecahkan masalah dan

kesesuaiannya dengan situasi dalam kehidupan nyata. De Corte (dalam Anggo,

2011) berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah proses yang kompleks

meliputi beberapa operasi kognitif seperti pengumpulan dan penyeleksian

informasi, strategi heuristic dan metakognisi. Menurut Gartman dan Freiberg

(dalam Anggo 2011) proses menyadari dan mengatur berpikir siswa sendiri
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tersebut, dikenal sebagai metakognisi, termasuk didalamnya adalah berpikir

tentang bagaimana siswa membuat pendekatan terhadap masalah, memilih

strategi yang digunakan untuk menemukan pemecahan, dan bertanya kepada diri

sendiri tentang masalah tersebut.

Pemecahan masalah yang melibatkan tingkat berpikir tinggi, siswa

sebaiknya dilatihkan terlebih dahulu soal-soal cerita yang membutuhkan

pemahaman lebih dalam menerjemahkan maksud soal. Hasil Monitoring dan

Evaluasi (ME) PPPPTK (P4TK) matematika 2007 dan PPPG matematika tahun-

tahun sebelumnya memperlihatkan bahwa lebih dari 50% guru menyatakan

bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal

cerita (Raharjo, 2008). Kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal

cerita yaitu siswa tidak dapat menerjemahkan kalimat soal menjadi kalimat

matematika Widdiharto (dalam Wijaya, 2013) siswa merasa kesulitan dalam

memahami maksud dari soal yang diberikan, apa yang ditanyakan dalam soal

tersebut, dan masih banyak pula kesulitan dalam perhitungan (Ningrum, 2013).

Karena menyelesaikan soal cerita merupakan bagian dari latihan memecahkan

masalah matematika, maka siswa memerlukan langkah-langkah dan strategi

yang tepat dalam menyelesaikan soal cerita. Dalam hal ini metakognisi sangat

diperlukan.

Menurut Nizlel (2016: 1120) “Problem-solving activities were closely

related to the metakognitive activity called metakognition. The metakognitive

function which was to encourage or trigger the problem solving to switch to the

various problem-solving stages used in understanding problem, planning the

completion strategy, making decisions about what to do, and make the decision

about it”. Menerangkan bahwa aktivitas pemecahan masalah berkaita erat

dengan aktivitas metakognitif yang disebut metakognisi. Fungsi metakognisi

yang mendorong atau memicu pemecahan masalah untuk beralih ke berbagai

tahapan pemecahan masalah yang digunakan dalam memahami masalah,

perencanaan strategi penyelesaian, membuat keputusan tentang apa yang harus

dilakukan.



24

Seorang peneliti Balk (2010) membuktikan bahwa siswa yang sadar akan

metakognisi dirinya dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Garrett (2006) bahwa metakognisi

mempengaruhi jalan siswa untuk menunjukkan tugas matematikanya. Schonfeld

dan De Corte (Kaune, 2006: 350) menyatakan bahwa metakognisi penting untuk

meningkatkan proses berpikir dalam pembelajaran matematika. Lebih lanjut,

wanget al (Kaune, 2006:350) menyatakan “metacognition is in excellent rank

regarding the influence on learning achievement” yang artinya metakognisi

memegang peranan penting dalam pencapaian hasil belajar siswa.

Siswa yang memiliki kemampuan metakognisi yang lebih baik memiliki

hasil belajar yang lebih baik juga (Hidayat, 2013; Iin dan Sugiarto, 2012; Ozsoy,

2011.) Ozsoy (2011) menggungkapkan bahwa 42% total varian pencapaian

belajar matematika dapat dijelaskan dengan kemampuan metakognisi. Semakin

siswa termotivasi untuk berusaha atau memperlihatkan kinerja yang lebih baik

dengan kemampuan metakognisi yang dimilikinya (ibabe dan jauregizar, 2010).

Selain itu Lucangeli & Cornoldi (Desoete et al, 2001: 435) mengungkapkan

untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik pada keberhasilan kinerja

matematika, metakognisi merupakan hal yang penting.

Dalam memecahkan masalah soal matematika, diperlukan kemampuan

matematika. Kemampuan matematis mencakup kemampuan untuk

mengekslorasi, 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 NCTM (1999). Menurut

Risnanosanti (2008) dalam proses pembelajaran, seorang siswa tidak selalu

akurat dalam menggambarkan kemampuan sendiri dan proses berpikirnya.

Beberapa siswa dapat meremehkan kemampuan matematikanya sendiri dan

menghindari pengambilan resiko dengan permasalahan yang lebih sulit. Setelah

saya melaksanakan magang 3 di SMP Negeri 2 Sawit, saya menduga beberapa

siswa meremehkan kemampuan matematikanya sendiri dan menghindari

pengambilan resiko dengan permasalahan yang lebih sulit. Sebaliknya,
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pemikiran yang terlalu jauh terhadap kemampuan seseorang dapat membawa

pada hilangnya kekaguman dan rasa frustasi pada diri sendiri pada saat terjadi

kegagalan.

Oleh karena itu, metakognisi dalam pemecahan masalah sangat menarik

untuk dikaji lebih dalam. Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Anggo

(2011) menyatakan bahwa Salah satu faktor yang mendorong keterlaksanaan

aktivitas metakognisi pada pemecahan masalah matematika adalah penggunaan

masalah matematika yang menantang kepada siswa. Sifat menantang dari suatu

masalah matematika dalam hal ini berkaitan dengan banyaknya pengetahuan

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah namun masih mampu untuk

dipecahkan.

Pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel adalah salah satu

pokok bahasan pelajaran matematika di sekolah menengah pertama kelas

delapan semester ganjil. Materi sistem persamaan linier dua variabel merupakan

pokok materi yang menantang dan sulit untuk dipelajari oleh siswa terutama

pada soal cerita. Setelah peneliti melakukan kegiatan magang 3 peneliti

menduga bahwa pada materi sistem persamaan linear dua variabel mampu

mendorong keterampilan aktifitas metakognisi pada pemecahan masalah

matematika yang tinggi karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi pula

sehingga siswa mampu tertantang untuk menyelesaikan soal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

metakognisi siswa SMP Negeri 2 Sawit Boyolali dalam memecahkan masalah

soal pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari

kemampuan matematika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana metakognisi siswa dalam memecahkan masalah soal

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel

ditinjau dari kemampuan matematika tinggi pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Sawit Boyolali?
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2. Bagaimana metakognisi siswa dalam memecahkan masalah soal

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel

ditinjau dari kemampuan matematika sedang pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Sawit Boyolali?

3. Bagaimana metakognisi siswa dalam memecahkan masalah soal

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel

ditinjau dari kemampuan matematika rendah pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Sawit Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan metakognisi siswa

dalam memecahkan masalah soal matematika pada pokok bahasan sistem

persamaan linier dua variabel ditinjau dari kemampuan matematika kelas VIII

Semester gasal di SMP Negeri 2 Sawit Boyolali.

Secara lebih rinci penelitian ini ditujukan untuk.

1. Mendeskripsikan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah soal

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel

ditinjau dari kemampuan matematika tinggi pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Sawit Boyolali.

2. Mendeskripsikan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah soal

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel

ditinjau dari kemampuan matematika sedang pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Sawit Boyolali.

3. Mendeskripsikan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah soal

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel

ditinjau dari kemampuan matematika rendah pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Sawit Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dunia

Pendidikan baik secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat dari penelitian

antara lain.
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1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan

kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya untuk memperhatikan

Pendidikan bahwa siswa memiliki keterampilan metakognisi yang

dimiliki dalam menyelesaikan suatu permasalah matematika.

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar

mengembangkan keterampilan metakognisi siswa dalam

memecahkan masalah matematika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Hasil penelitian ini dapat membantu siswa memecahkan

masalah matematika khususnya pada pokok bahasan system

persamaan linear dua variabel dengan kemampuan metakognisi yang

dimilikinya.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan metakognisi siswa

dalam pemecahan masalah dan mengembangkan kualitas guru dalam

pembelajaran matematika terutama pada materi sistem persaan linear

dua variabel, serta dapat meningkatkan profesionalitasnya.

c. Bagi Sekolah

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk

memperbaiki layanan pembinaan, kualitas, strategi pembelajaran dan

meningkatkan mutu Pendidikan.


