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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Melalui 

pendidikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat 

diwujudkan. Hal tersebut senada dengan pendapat I Ketut Sudarsana (2016: 1) 

bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan manusia dapat dipandang 

memiliki wawasan yang luas, mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan, 

terhormat, serta memiliki masa depan karir yang baik. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pendapat Setyawan (2009: 22) bahwa pendidikan merupakan 

sarana yang digunakan bukan hanya untuk membebaskan manusia dari 

keterbelakangan, namun juga dari kebodohan, dan kemiskinan. Melalui 

pendidikan manusia mampu menanamkan pemahaman baru untuk 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat membentuk 

pribadi yang lebih berkualitas. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai acuan 

manusia dalam memperoleh pekerjaan sehingga tidak menutup kemungkinan 

untuk memperoleh karir yang lebih baik. Selain itu, melalui pendidikan 

manusia dipandang lebih terhormat (Frienda, 2015: 2).  

Berbicara tentang pendidikan tidak lepas kaitannya dengan 

matematika. Matematika merupakan ilmu yang mendasari dari berbagai ilmu 

pengetahuan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Indrawati (2015: 215) 

bahwa matematika merupakan induk ilmu pengetahuan yang dibangun dari 

pengembangan konsep dasar menjadi bentuk yang kompleks, melalui 

penalaran dan kemampuan menganalisa masalah dengan mengkaitkan masalah 

pada konsep yang telah diakui kebenarannya. Dalam mempelajari matematika 

harus melalui proses yang bertahap, dari konsep yang sederhana hingga 

konsep yang kompleks. Selain itu sifatnya yang dinamis, membuat 

matematika mengalami perkembangan yang berbanding lurus dengan 



2 

 

 
 

kemajuan sains dan teknologi (Indrawati, 2015: 216). Dengan kata lain, 

matematika berkembang lebih luas dibandingkan dengan ilmu pengetahuan 

yang lainnya dan perkembangan matematika tidak pernah berhenti.  

Program for International Student Assessment (PISA) merupakan 

sistem penilaian secara internasional dibidang membaca, matematika, dan 

dibidang sains. PISA diadakan guna mengevaluasi sistem pendidikan dari 

Negara-negara di seluruh dunia. PISA dilaksanakan setiap tiga tahun sekali 

untuk menguji performa akademis siswa berusia 15 tahun, adapun 

penyelenggara PISA yakni The Organisation for Economic Co-operation and 

Development  (OECD) yang berkedudukan di Paris, Prancis (OECD, 2016: 3). 

PISA merupakan suatu program penilaian untuk mengukur kemampuan siswa 

dan untuk mengetahui kesiapan mereka menghadapi tantangan masyarakat. 

Penilaian PISA meliputi science, reading, dan mathematics. Secara khusus 

dalam bidang matematika, PISA dapat mengukur kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah. OECD (2013: 33-35) menjelaskan bahwa konten PISA 

dibatasi pada empat konten yang akan dijelaskan sebagai berikut: (1) change 

and relationship (perubahan dan hubungan), (2) space and shape (ruang dan 

bentuk), (3) quantity (bilangan), dan (4) uncertainty and data (ketidakpastian 

dan data). Konten change and relationship ini berkaitan dengan pokok 

pembelajaran aljabar yang merupakan salah satu materi pada tingkat SMP. 

Menyelesaikan masalah change and relationship (aljabar) pada soal PISA atau 

cara memperoleh jawaban dari soal yang berhubungan dengan simbol, 

variabel dan persamaan yang cara penyelesaiannya tidak langsung mempunyai 

aturan atau logaritma yang segera dapat digunakan untuk menentukan jawaban 

dengan menggunakan konsep, pengetahuan, rumus, dan perhitungan yang 

telah dimiliki siswa (Aini, 2014:160) 

Hasil tes dan survei PISA yang diperoleh pada tahun 2015 telah di 

publikasikan. Dan pada tahun 2015 Indonesia menjadi salah satu peserta yang 

bergabung dalam PISA tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam survai yang di 

ad akan OECD, dapat di jadikan tolak ukur sejauh mana pendidikan di 

Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat Mean score dari masing-masing 
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bidang pengetahuan, diantaranya science, mathematics, dan reading. Dari data 

PISA 2015 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Indonesia berada dibawah 

dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Sedangkan yang mengisi 

posisi 5 teratas yaitu negara Singapore, Japan, Estonia, Chinese Taipei, dan 

Finland. Data disajikan pada table berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Survei PISA 2015 

 

No Negara 
Rerata Skor 

Science Mathematics Reading 

1 Singapore 556 564 535 

2 Japan 538 532 516 

3 Estonia 534 520 497 

4 Chines Taipei 532 542 526 

5 Finland 531 511 509 

6 Indonesia 403 386 397 

Rerata Internasional 493 490 493 

Sumber (OECD, 2016:8) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih 

berada di peringkat bawah pada semua konten yang dinilai. Indonesia berada 

pada peringkat ke-63 dari 72 negara. Indonesia masih berada di bawah negara 

Sinagpore, Jepang, dan Chines taipei yang notabennya berasal dari Asia. 

Rarata mathematics yang ditentukan oleh OECD yaitu 490, sedangkan skor 

yang didapat oleh Indonesia hanya 386. Selain itu, tampak bahwa Indonesia 

terletak diposisi yang terpaut jauh dengan negara-negara yang lainnya dan 

terkhusus dengan negara-negara asia. Hal ini menujukkan bahwa siswa 

Indonesia memiliki kemampuan yang rendah dalam hal pemecahan masalah 

matematika.  

Soal-soal PISA sangat menuntut kemampuan penalaran dan 

pemecahan masalah. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan metakognisi. 

Metakognisi merupakan sebuah kata yang berkaitan dengan pengetahuan 

siswa tentang cara berpikir. Menurut Schoenfeld (dalam Putri 2012: 9) 

menyatakan bahwa metakognisi berhubungan dengan pemikiran siswa itu 

sendiri dan kemampuan penggunaan strategi belajar yang tepat. Dengan kata 

lain, merupakan kesadaran atau pengetahuan seseorang terhadap proses dan 

hasil berpikirnya (kognisi) serta kemampuan mengontrol dan mengevaluasi 
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proses berpikirnya (kognisi). Desy Ayu Nurasyiyah (2014: 117) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran metakognisi dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan konsep belajaranya. Siswa bisa menyadari pentingnya 

penguasaan sebuah kemampuan matematika, melatih kemandirian untuk 

belajar, dan memungkinkan siswa untuk menyadari kekurangan dan 

kelebihannya dengan kata lain mampu mengevaluasi kemampuannya.  

Flavell (1979: 906) menyatakan terdapat dua aspek yang berbeda 

dalam metakognisi yaitu pengetahuan metakognisi (metakognitive knowledge) 

dan keterampilan metakognisi (metakognitive experience). Dua aspek ini tidak 

dapat dipisahkan, pengetahuan metagognisi dan keterampilan metakognisi 

berkaitan satu dengan yang lainnya (Anggo 2011: 26). Pengetahuan 

metakognisi mengacu pada pengetahuan yang dimiliki siswa. Pengetahuan 

metakognisi terdiri pengetahuan dan kepercayaan tentang faktor atau variabel, 

adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu manusia, tugas, dan strategi, yang 

bertindak untuk mempengarui proses dan hasil kegiatan kognitif siswa (Flavell 

1979: 906). Sejalan dengan pendapat Risnanosanti (2008: 88) pengetahuan 

metakognisi meliputi, kepercayaan, ide, teori, tentang berbagai fungsi kognisi, 

seperti memori atau berpikir, mengenai apa yang dapat dilakukan dan 

bagaimana melakukan sesuatu, contohnya metamemory, metaattention, dan 

lain-lain. Sementara itu keterampilan metakognisi dapat berlangsung dalam 

konten sederhana atau kompleks. Keterampilan metakognisi meliputi 

perencanaan untuk menentukan tujuan, untuk monitor kegiatan, dan evaluasi 

terhadap penyelesaian suatu permasalahan tertentu (Atma 2010: 526). 

Berdasarkan paparan diatas, dapat dilihat bahwa peringkat matematika 

siswa Indonesia dalam PISA berada jauh tertinggal dari negara-negara 

lainnya. Berdasarkan data kemendikbud, terlihat dari hasil Ujian Nasional 

untuk mata pelajaran matematika di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

rarata 48.65. Rerata hasil tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan 

rerata pada mata pelajaran yang lainnya. Hasil matematika dalam PISA dan 

Ujian Nasional itu sendiri berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. Pemecahan masalah dalam soal matematika pada soal 
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PISA dan Ujian Nasional membutuhkan penalaran yang baik dari siswa. 

Khusnya pada pemecahan masalah soal matematika berbasis PISA pada 

konten change and relationship dan soal Ujian Nasional matematika pada 

materi aljabar, memerlukan penalaran dan pemahaman yang baik. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konten change and relationship pada 

soal PISA yaitu berkaitan dengan materi aljabar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Win selaku guru matematika 

di SMP Negeri 3 Boyolali, diperoleh informasi bahwa kemampuan siswa 

dalam materi aljabar masih tergolong rendah, hal ini berdampak pada 

kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal kedalam kalimat matematika.  

Selain itu, siswa juga belum terbiasa mengerjakan soal berbasis PISA atau 

siswa belum terbiasa menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik konteks 

nyata. Siswa hanya mengerjakan soal yang hanya dicontohkan oleh guru dan 

tanpa mengetahui manfaat yang ada pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

berdampak pada kemampuan siswa dalam menalar dan memvisualisasikan 

informasi yang terdapat pada soal. Akibatnya, kemampuan siswa dalam 

menguasai materi aljabar akan terpengaruh oleh hal tersebut.  

Hal ini sejalan dengan hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 3 

Boyolali yang masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa ditunjukkan 

dengan hasil tes yang telah dilakukan. Data hasil belajar siswa diperoleh dari 

wawancara terhadap guru, dan pengamatan awal dalam melakukan tes 

kemampuan belajar. Banyak siswa yang tidak menunjukkan pengetahuan dan 

keterampilan metakognisi pada pembelajaran matematika. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan diatas, peneliti menganggap permasalahan tersebut 

perlu diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Deskripsi Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Berbasis PISA pada Konten Change and Relationship”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

yaitu:  

1. Bagaimana deskripsi pengetahuan metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berbasis PISA pada konten change and 

relationship siswa kelas VIII di SMP N 3 Boyolali?  

2. Bagaimana deskripsi keterampilan metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berbasis PISA pada konten change and 

relationship siswa kelas VIII di SMP N 3 Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  

1. Mendeskripsikan pengetahuan metakognisi siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika berbasis PISA pada konten change and relationship siswa 

kelas VIII di SMP N 3 Boyolali. 

2. Mendeskripsikan keterampilan metakognisi siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika berbasis PISA pada konten change and relationship siswa 

kelas VIII di SMP N 3 Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bertujuan untuk mengarahkan jalannya penelitian 

yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian yaitu sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memperhatikan 

pendidikan bahwa siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan 

metakognisi dalam menyelesaikan soal matematika berbasis PISA 

pada konten change and relationship.  

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan metekognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal metematika berbasis PISA pada konten change 

and relationship.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa dalam pengetahuan dan keterampilan metakognisi mereka, 

dalam menyelesaikan soal matematika berbasis PISA pada konten 

change and relationship 

b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan metakognisi siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika berbasis PISA pada konten 

change and relationship. 

c. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, sesuai dengan upaya 

memaksimalkan kamampuan metakognisi siswa. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

sumber penelitian guna pengembangan lebih lanjut 

 


