
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab Depdiknas (2003). 

Pendidikan formal di Indonesia mempunyai jenjang tingkatan, dari 

tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, 

matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan dalam setiap 

tahap tersebut. Tujuan diberikannya mata pelajaran matematika adalah untuk 

meningkatkan daya pikir peserta didik, meningkatkan kecerdasan peserta 

didik, dan mengubah sikap positif. Tujuan lainnya adalah agar siswa dapat 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh BSNP (2006: 346). 

Menurut Tambychik & Meerah (2010: 142) kemampuan pemecahan 

masalah merupakan salah satu aspek utama dalam matematika yang 

diperlukan siswa untuk menerapkan dan mengintergrasikan banyak konsep 

matematika dan keterampilan untuk memberi keputusan. Kemampuan 

pemecahan masalah dalam matematika merupakan hal yang penting, namun 

pada kenyataannya kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah dibuktikan oleh hasil tes 

yang dilakukan oleh dua studi internasional, yaitu Trends in Internasional 

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for Internasional 

Student Assesment (PISA). Laporan TIMSS (2011) menyatakan siswa 

Indonesia berada pada posisi 41 dari 45 negara dengan perolehan nilai 386. 

Hasil riset TIMSS menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat 
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rendah. Laporan PISA (2012) menyatakan kemampuan pemecahan masalah 

skor matematika siswa Indonesia menduduki urutan 64 dari 65 negara dengan 

rata-rata skor 375, sementara rata-rata skor internasional adalah 494.  

Sehubungan dengan hal tersebut, pemecahan masalah dalam matematika 

memerlukan sejumlah keterampilan yang kompleks. Mahmudi (2013) 

mengatakan bahwa selain memiliki keterampilan kognitif yang baik, siswa 

juga perlu memiliki kemampuan metakognitif yang baik pula dalam 

menganalisis masalah, mengidentifikasi, memilih cara penyelesaian yang 

sesuai, dan mengevaluasi seluruh proses penyelesaian masalah. 

Mokos & Kafousi (2013) menjelaskan bahwa metakognitif menekankan 

pada pentingnya pengendalian sadar pada pikiran kognitif selama pemecahan 

masalah dan menyusun skema pengetahuan baru, sehingga kemampuan 

metakognitif dapat memfasilitasi pengembangan pemahaman siswa. 

Anderson & Krathwohl (2001: 56-60) membagi metakognitif ke dalam tiga 

pengetahuan yaitu pengetahuan strategi, pengetahuan tentang tugas-tugas 

kognitif, dan pengetahuan diri. Aktivitas metakognitif dalam penelitian ini 

adalah kegiatan mengendalikan, mempertimbangkan, dan mengontrol 

kegiatan kognitif yang meliputi tiga aspek pengetahuan metakognitif yaitu : 

pengetahuan strategi, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, dan 

pengetahuan diri. 

Kegiatan pemecahan masalah matematika memerlukan tahapan-tahapan 

pemecahan masalah yang sistematis. Hal ini perlu agar proses penyelesaian 

masalah dapat dilihat secara jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, aktivitas 

metakognitif dapat diidentifikasi dengan baik dari tahapan-tahapan 

pemecahan masalah tersebut. Salah satu proses pemecahan masalah dalam 

matematika adalah tahapan pemecahan masalah menurut Polya(1973: xvi) 

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

rencana (devising the plan), (3) melaksanakan rencana (carryng out the plan), 

dan (4) melihat kembali (looking back). 

Menurut penelitian Balk (2010) menunjukkan bahwa siswa yang sadar 

dengan metakognitifnya dapat membantu meningkatkan keterampilan 
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pemecahan masalahnya. Penelitian Wilson & Clarke (2004) menunjukkan 

aktivitas metakognitif pada pemecahan masalah matematika selalu dimulai 

dengan meninjau apa yang diketahui (awareness) kemudian tindakan kontrol 

dan evaluasi diurutkan dengan cara berbeda. Pengelolaan aktivitas 

metakognitif siswa satu dengan siswa yang lainnya berbeda, dengan 

perbedaan tersebut gaya kognitif yang digunakan juga berbeda.  

Perbedaan aktivitas metakognitif dan gaya kognitif yang digunakan 

siswa juga mengakibatkan berbedanya prestasi matematika yang diperoleh 

siswa. Gaya kognitif berkaitan dengan perbedaan mendasar dalam ekspektasi 

hidup individu, hubungan mereka dengan orang lain dan cara dimana mereka 

mencari solusi suatu masalah. Perbedaan individual siswa juga perlu 

diperhatikan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam menerima pelajaran dan 

mengelola informasi yang telah diberikan guru. Arifin (2015: 21) menyatakan 

bahwa perbedaan cara siswa dalam memperoleh, mengolah dan memproses 

informasi yang didapatnya dinamakan gaya kognitif. 

Wiktin (1973: 2 ) mengungkapkan bahwa gaya kognitif dikategorikan 

menjadi gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). 

Individu yang memiliki gaya kognitif FD adalah individu yang bersifat global 

yang memfokuskan pada lingkungan secara keseluruhan, didominasi atau 

dipengarungi lingkungan. Individu yang memiliki gaya kognitif FI adalah 

individu yang bersifat analitik yang merasakan lingkungan ke dalam 

komponen-komponen yang ada pada dirinya, kurang bergantung pada 

lingkungan, atau kurang dipengaruhi oleh lingkungan. 

Menurut Arifin (2015: 21) siswa dengan gaya kognitif FI cenderung 

memilih belajar individual, menanggapi dengan baik, dan bebas (tidak 

bergantung pada orang lain), sedangkan siswa yang memiliki gaya kognitif 

FD cenderung memilih belajar dalam kelompok dan sesering mungkin 

berinteraksi dengan siswa lain atau guru, memerlukan penguatan bersifat 

ekstrinsik. Penggunaan gaya kognitif oleh siswa satu dengan siswa yang 
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lainnya tidak sama, oleh karena itu kemampuan pemecahan masalah siswa 

satu dengan siswa lainnya berbeda.  

Permasalahannya guru kurang memperhatikan gaya kognitif yang 

dimiliki siswa dalam pembelajaran. Guru masih memiliki anggapan bahwa 

semua siswa mempunyai kemampuan yang sama dalam penerimaan pelajaran 

dan memecahkan masalah matematika. Guru harus menjadikan perbedaan 

individu sebagai pertimbangan dalam perlakuan siswa satu dengan siswa 

lainnya. Aktifitas metakognitif yang dimiliki siswa dengan gaya kognitif FI 

dan aktivitas metakognitif yan dimiliki siswa dengan gaya kognitif FD pun 

berbeda dalam pemecahan masalah. 

Hasan (2002: 172) menyebutkan banyak peneliti yang menyatakan 

bahwa siswa dengan gaya kognitif yang berbeda, menerima proses informasi 

dan pemecahan masalah dengan cara yang berbeda. Permasalahannya adalah 

guru belum memperhatikan gaya kognitif siswa dalam pembelajaran guru 

masih menganggap siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menerima 

pelajaran dan memecahan masalah matematika. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ngilwajan (2013) menunjukkan bahwa siswa dengan gaya 

kognitif FI memahami masalah lebih baik bila dibandingkan dengan siswa 

gaya kognitif FD. Sementara itu Brown (2006) menggambarkan metakognisi 

terdiri dari aktivitas untuk mengatur dan memantau belajar manusia. Slavin 

(2000) menggambarkan metakognisi sebagai pengetahuan seseorang tentang 

belajarnya sendiri dan bagaimana cara belajarnya itu. Uraian diatas 

menunjukkan adanya keterkaitan antara masing-masing aktivitas metakognitif 

dengan gaya kognitif yang berbeda akan memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang berbeda pula.  

Diketahui pada pembahasan diatas bahwa aktivitas metakognitif dalam 

pemecahan masalah pada siswa belum sepenuhnya baik, khususnya pada 

materi statistika. Aktivitas metakognitif dengan gaya kognitif FI dan aktivitas 

metakognitif dengan gaya FD berbeda dalam memecahkan masalah Hotnida 

(2016).Khususnya mata pelajaran matematika pada materi statistika. Oleh 

karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
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aktivitas metakognisi ditinjau siswa kelas VIII SMP N 2 Ampel dalam 

memecahkan masalah matematika dengan gaya kognitif FI (field 

independent) dan FD (field dependent)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas metakognitif siswa dalam memecahkan masalah 

matematika yang berhubungan dengan materi statistika dengan gaya 

kognitif Field Dependent siswa kelas VIII SMP N 2 Ampel ? 

2. Bagaimana aktivitas metakognitif siswa dalam memecahkan masalah 

matematika yang berhubungan dengan materi statistika dengan gaya 

kognitif Field Independent siswa kelas VIII SMP N 2 Ampel ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan secara umum penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui 

aktifitas metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika ditinjau 

dari gaya kognitif yang berbeda yaitu gaya kognitif field independent dan 

field dependent kelas VIII SMP Negeri 2 Ampel. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui aktivitas metakognitif siswa dalam memecahkan 

masalah matematika yang berhubungan dengan materi statistika dengan 

gaya kognitif Field Dependent. 

2. Untuk mengetahui aktivitas metakognitif siswa dalam memecahkan 

masalah matematika yang berhubungan dengan materi statistika dengan 

gaya kognitif Field Indpendent. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai peneliti,maka penelitian ini 

diharapkan bermanfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat membei tambahan pengetahuan 

kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya untuk mengetahui 

aktivitas metakognitif siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika ditinjau dari gaya kognitif (field dependent dan field 

independent). Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa, guru 

dan sekolah. 

a) Bagi Siswa 

Membantu siswa mengetahui aktivitas metakognitif siswa dalam 

memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif (field 

dependent dan field independent). 

b) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan dan 

memperbaiki proses pembelajaran serta menjadi bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki strategi pembelajaran 

berikutnya, agar dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai 

dengan gaya kognitif siswa. 

c) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiki strategi dalam pembelajaran yang digunakan guru. 

 


