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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Pendidikan merupakan segala bentuk intruksi yang diberikan dengan 

segaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan 

individu lainnya (Purwanto, 2011:10). Dengan adanya pendidikan, diharapkan 

potensi yang ada pada peserta didik dapat mendukung pembangunan suatu masa 

depan bangsa. Pendidikan yang telah dipelajari disekolah dapat dijadikan 

pedoman oleh peserta didik dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-

hari, sehingga segala hal yang telah dipelajari dapat berguna (Sholihin dan 

Mahmudi, 2015:176). 

Karim (2011 : 21) mengatakan bahwa matematika berperan penting 

dalam dunia modern seperti sekarang ini, baik dalam dunia pendidikan maupun 

perkembangan teknologi, karena matematika merupakan mata pelajaran yang 

diajarkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). 

Matematika kurang menarik peserta didik untuk belajar, karena mata pelajaran 

tersebut dipandang sebagai ilmu yang abstrak dan kurang berpengaruh dalam 

kehidupan nyata, tetapi pada dasarnya tujuan umum dari pengajaran matematika 

adalah untuk menyelesaikan masalah yang ditemui dalam pelajaran lain maupun 

dalam kehidupan sehari-hari (Thayeb dan Purnama Putri, 2017:2). Kusrini 

(2018:20) mendefinisikan matematika sebagai suatu ilmu yang berhubungan 

dengan penerimaan struktur atau bentuk-bentuk abstrak. Matematika merupakan 

ilmu yang mempelajari perhitungan, pengkajian dengan menggunakan nalar 

serta pikiran yang jernih (Majid dan Arief, 2015:3). 

Thayeb dan Putri (2017:2) mendefinisikan proses peserta didik dalam 

menyadari kemampuan dan mengatur pikirannya sendiri dalam membantu 

memecahkan masalah dikenal sebagai kemampuan metakognisi. Zakiah 

(2017:28) mengatakan bahwa metakognisi lebih dikenal sebagai kemampuan 

peserta didik dalam mengenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta 

mengertahui langkah yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.  
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Mustamin Anggo (2009:1) menyatakan bahwa kemampuan 

metakognisi berperan penting dalam proses pembelajaran. Ketrampilan 

metakognisi perlu ditingkatkan karna metakognisi berperan dalam memecahkan 

masalah matematika. Untuk meningkatkan ketrampilan metakognisi tersebut, 

peseta didik perlu kesadaran dalam berpikir (Dwi Purnomo, 2017:15).  

Wilson dan Clarke (2004:27) membagi aspek metakognitif pada 

aspek, kesadaran diri (awareness), evaluasi (evaluation)  dan regulasi 

(regulation). Kesadaran diri (awareness) berkaitan dengan kesadaran individu 

mengenai proses pembelajaran atau dalam proses memecahkan masalah. 

Mencakup pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang telah 

dilakukan, dan apa yang mungkin dilakukan dalam konteks pembelajaran atau 

situasi pemecahan masalah. Evaluasi (evulation) mengacu pada penilaian yang 

dibuat mengenai proses berpikir seseorang. Misalnya, individu dapat membuat 

penilaian mengenai efektivitas pemikiran mereka atau pilihan strategi mereka. 

Regulasi (regulation) terjadi ketika individu menggunakan keterampilan 

metakognitif mereka untuk mengarahkan pengetahuan dan pemikiran mereka. 

Peraturan metakognitif mengacu pada pengetahuan individu (tentang diri dan 

strategi, termasuk bagaimana dan mengapa mereka menggunakan strategi 

tertentu).  

Zakiah (2017:26) menyatakan bahwa dengan metakognisi, individu 

akan memahami apa yang diketahui dan tidak diketahui. Hal ini berarti 

metakognisi adalah kesadaran diri dalam proses berpikir, dalam 

mengembangkan perencanakan, memonitor suatu tindakan yang telah dilakukan.  

Magiera dan Zawojewski (2011:499) mengungkapkan bahwa aktivitas 

metakognisi terjadi selama penugasan di kelas. Metakognisi terjadi pada peserta 

didik memiliki tiga komponen, misalnya kesadaran, evaluasi, dan peraturan. 

Selama proses metakognisi, dapat dilihat kegiatan yang muncul dalam setiap 

komponen dari metakognisi disebut sebagai jenis kegiatan metakognisi. Jenis 

kesadaran terdiri dari apa yang peserta didik ketahui, apa yang diperlukan 

peserta didik untuk memecahkan masalah, apa yang harus dilakukan oleh peserta 

didik, di mana peserta didik memecahkan masalah. Jenis evaluasi terdiri dari 

evaluasi hasil, masalah kesulitan peserta didik evaluasi, kemajuan, kemampuan 
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atau pemahaman. Jenis peraturan terdiri dari perencanaan strategi, memilih 

strategi pemecahan evaluasi, kemajuan, kemampuan atau pemahaman. Jenis 

peraturan terdiri dari perencanaan strategi, memilih strategi pemecahan evaluasi, 

kemajuan, kemampuan atau pemahaman.  Hal itu sejalan dengan pendapat Dwi 

purnomo (2017:20) yang membagi aspek metakognisi menjadi 3 yaitu, 

kesadaran (awareness), evaluasi (evaluation) dan regulasi (regulation)  

Peserta didik sebagai agent of change diharapkan mampu 

memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam segala hal termasuk dalam 

hal pendidikan. Kematangan dalam berpikir serta bersikap dapat dijadikan 

sebagai salah satu acuan bahwa seorang peserta didik tersebut memiliki 

ketrampilan metakognisi yang baik (Kurniawati dan Leonardi, 2013:17). 

Ketrampilan metakognisi yang tinggi berdampak pada hasil belajar kognitif, 

karena peserta didik yang memiliki ketrampilan metakognisi yang tinggi dapat 

mengontrol, memahami tujuan, serta mengawasi perencanaan aktivitas 

kognitifnnya (Livingston, 2003:3). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kristiani (2015:516) mengatakan bahwa ketrampilan metakognisi yang 

dimiliki oleh peserta didik memiliki kontribusi pada hasil belajar kognitif 

individu tersebut.  

Program for International Student Assessment (PISA) adalah program 

tiga tahunan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta didik 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam pembelajaran yang berguna 

untuk kehidupan nyata (OECD, 2016:6). Sejak keikutsertaan Indonesia dalam 

PISA 18 tahun silam, Indonesisa telah banyak mengalami transformasi dalam 

hal perkembangan pendidikan. Antara tahun 2012 hingga 2015, kinerja sains di 

kalangan anak meningkat hingga 21 poin (OECD, 2016:1). 
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Berikut peneliti sajikan snapshot of performance in science, reading 

and mathematics (OECD, 2018: 5) dalam Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Posisi Indonesia dalam PISA 

No Negara Rangking 
Rata-rata skor 

Science Reading Mathematics 

1. Singapore 1 556 535 564 

2. Japan 2 538 516 532 

3. Estonia 3 534 519 520 

4. Thailand  54 421 409 415 

5. Indonesia 63 403 379 386 

6. Dominican republic 70 332 358 328 

Rerata Internasional 493 493 490 

Indonesia berada di posisi 63 dari 70 negara. Hal itu menyatakan jika Indonesia 

memiliki pencapaian yang rendah. Skor rerata mathematics yang diperoleh 

Indonesia adalah 386, cukup jauh dari rerata Internasional yaitu 490 (OEDC, 

2018:5) 

  Dibawah ini adalah penelitian awal yang dilakukan pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta 

terkait kemampuan metakognisi. Kemampuan metakognisi yang dilihat dari 

aspek awareness, evaluation dan regulation. Masalah matematika yang 

diberikan untuk mengetahui kemampuan metakognisi mahasiswa adalah 

menentukan persamaan garis. Lembar penyelesaian responden (mahasiswa) 

disajikan pada Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 lembar penyelesaian responden (mahasiswa) 
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Dari Gambar 1.1 diperoleh informasi jika responden melibatkan aspek 

awareness dalam menyelesaikan masalah, terlihat ketika responden 

menggarisbawahi hal yang diketahui pada lembar penyelesaian namun tanpa 

menuliskan hal yang ditanyakan. Responden juga terlihat menggunakan cara lain 

yang dianggap lebih mudah yaitu dengan langsung melakukan substitusi 

kedalam rumus yang ada. Pada aspek evaluation, responden dapat 

menyimpulkan jawaban dengan benar, namun tidak memeriksa jawaban 

berdasar cara yang telah dilakukan. Pada aspek regulation, responden mampu 

memutuskan cara yang mudah dalam menyelesaikan soal, hanya saja responden 

kurang teliti dalam menentukan gradient. Sehingga informasi yang disubstitusi 

kedalam rumus tidak tepat. Responden juga mampu membuat kesimpulan 

dengan cara menggarisbawahi jawaban akhir pada lembar penyelesaian.   

Multiple intelligences atau kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh 

setiap peserta didik berbeda-beda, dimana peserta didik akan menunjukkan hal 

tersebut dengan cara yang berbeda pula. Teori ini dikembangkan oleh Howard 

Gardner. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligences dikelompokkan 

menjadi delapan kategori, diantaranya kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-

matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik-tubuh, kecerdasan musikal, 

kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis 

(Amstrong, 2013:6)  

Salah satu Multiple intelligences yang berperan penting dalam 

pembelajaran matematika adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis 

matematis pada individu digunakan dalam menganalisis informasi yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah serta mampu menemukan keterkaitan 

antar informasi yang ada pada masalah sehingga gambaran dari penyelesaian 

dapat diketahui (Librianti dan Sunardi dan Sugiarti, 2015:2). Sejalan dengan 

pernyataan Novitasari dan Rahman dan Alimuddin (2015:42) bahwa peserta 

didik dengan kecerdasan logis matematis dapat menyelesaikan masalah 



6 
 

matematika secara logis serta mampu menemukan langkah atau cara baru serta 

pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Kecerdasan logis matematis merupakan gabungan dari kemampuan 

logika dan kemampuan berhitung dari seorang peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Apabila peserta didik tersebut memiliki 

kemampuan logis matematis yang tinggi maka dapat menganalisa dan 

menyelesaikan masalah matematika dengan baik (Suhendri, 2011:30) 

 Kecerdasan logis matematis juga erat kaitannya dengan kemampuan 

linguistik/kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan penjabaran logika 

matematika atau alasan-alasan logis (Irvansyah dan akbar, 2014:141).  

Indikator kecerdasan logis matematis telah diuraikan oleh Amstrong 

(2003:24). Hal tersebut peneliti sajikan pada Tabel 1.2 

Tabel 1.2 Indikator kecerdasan logis matematis 

No Indikator  

1. Saya dapat menghitung angka di luar kepala dengan mudah dan tepat 

2. saya merasa lebih nyaman apabila menjawab pertanyaan dengan berbagai cara 

3. Saya dapat memecahkan teka-teki yang menuntut penalaran berpikir logis 

4. Saya selalu mencari pola, keteraturan, atau urutan logika 

5. Saya tertarik pada perkembangan-perkembangan baru di bidang sains 

6. Saya terkadang berpikir dalam konsep-konsep yang jelas, abstrak, tanpa kata, tanpa 

gambar 

7. Matematika dan sians  merupakan mata pelajaran favorit saya 

8. Saya ingin melakukan percobaan (misalnya, bagaimana seandainya jika saya 

melipatgandakan air dalam bak mandi?) 

9. Saya percaya bahwa segala sesuatu memliki penjelasan secara rasional 

10.  Saya suka mencari kelemahan logis dari perkataan oranglain 

 

Kecerdasan logis matematis dan metakognisi merupakan dua bagian yang 

saling berkaitan satu sama lain dalam memecahkan masalah matematika. Kecerdasan 

logis matematis merupakan kemampuan individu dalam mengolah angka secara 

efektif. Mampu menggunakan logika yang diikuti dengan kemampuan berhitung 

untuk menyelesaikan masalah matematika. Sedangkan kemampuan metakognisi 

berperan dalam sebuah kesadaran yang dimiliki oleh individu dalam berfikir serta 

kemampuan individu untuk mengevaluasi dan mengatur pikiran tersebut. Mengenali 
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potensi individu dan membantu untuk menyadari kelebihan dan kelemahan yang 

dimilikinya berakbat pada usaha memperbaiki. Ketika individu menggunakan 

metakognisi yang dimilikinya secara optimal, maka tidak akan sulit untuk 

mewujudkan tujuan dari belajar (Wilson and Clarke, 2004). Individu yang memiliki 

kecerdasan logis matematis yang tinggi maka individu tersebut juga akan memiliki 

kemampuan matematika yang baik, begitu pula sebaliknya (Gilang Zulfainatama dan 

Sutarto Hadi, 2013). Kecerdasan logis matematis yang dimiliki oleh peserta didik 

akan mempengaruhi kreativitas dalam memecahkan masalah matematika. Sehingga 

peserta didik yang memiliki kecerdasan logis matematis yang baik akan mampu 

memecahkan masalah dengan cara yang beragam dan penuh kesadaran karena 

kreativitas yang dimiliki (Novitasari, 2015). 

Oleh karena hal tersebut, individu dengan kecerdasan logis matematis yang 

berbeda dimungkinkan memiliki karakteristik metakognisi yang berbeda pula. Hal 

ini akan diungkap pada penelitian ini yang berjudul Karakteristik Metakognisi 

Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Geometri Analitik Ruang  Ditinjau Dari 

Kecerdasan Logis Matematis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah :  

1. Bagaimana karakteristik metakognisi mahasiswa dengan kecerdasan logis 

matematis tinggi dalam memecahkan masalah Geometri Analitik Ruang ? 

2. Bagaimana karakteristik metakognisi mahasiswa dengan kecerdasan logis 

matematis sedang dalam memecahkan masalah Geometri Analitik Ruang ? 

3. Bagaimana karakteristik metakognisi mahasiswa dengan kecerdasan logis 

matematis rendah dalam memecahkan masalah Geometri Analitik Ruang ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memliki tujuan untuk 

mengungkapkan karakteristik metakognisi mahasiswa dengan kecerdasan logis 

matematis tinggi, sedang dan rendah dalam memecahkan masalah Geometri Analitik 

Ruang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan serta 

gambaran karakteristik metakognisi yang digunakan mahasiswa dalam 

memecahkan masalah apabila ditinjau dari kecerdasan logis matematis 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, yaitu mengetahui sejauh mana karakteristik metakognisi 

mereka digunakan dalam memecahkan masalah apabila ditinjau dari 

kecerdasan logis matematis. 

b. Bagi dosen, yaitu dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan 

karakteristik metakognisi mahasiswa dalam memecahkan masalah jika 

ditinjau dari kecerdasan logis matematis. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai sumber penelitian 

deskriptif lebih lanjut.  

 


