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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan. 

Melalui pendidikan, setiap orang dapat belajar mengenai berbagai hal. Ahmadi 

(2017: 39) mendefinisikan bahwa pendidikan bisa dilihat dari dua sudut 

pandang, yaitu pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. 

Pendidikan sebagai proses didefinisikan sebagai aktivitas interaksi manusia 

dengan lingkungannya. Sementara pendidikan sebagai hasil didefinisikan 

sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya atau perubahan 

perilaku. Purwanto (2011: 18) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu 

proses kegiatan yang disengaja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Purwanto (2011: 46-47) menjelaskan 

bahwa tujuan pendidikan bersifat ideal sedangkan hasil belajar bersifat aktual. 

Hasil belajar merupakan perwujudan dari tercapainya tujuan pendidikan, 

sehingga hasil belajar bergantung pada tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hasil pendidikan yang ingin dituju 

maka diperlukan adanya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dijadikan 

sebagai pedoman atau patokan dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Matematika sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Matematika tidak 

hanya berperan penting dalam dunia pendidikan tetapi berperan penting dalam 

kehidupan manusia secara menyeluruh. Menurut Susanto (2015: 183), 

matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada 

sumber yang sama, tertera bahwa bidang studi matematika merupakan bidang 

studi yang berguna dan membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hitung menghitung 

atau yang berkaitan dengan urusan angka-angka yang memerlukan suatu 

ketrampilan dan kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut.
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Matematika sebagai ratunya ilmu pengetahuan tentunya membutuhkan 

ketrampilan berpikir yang tinggi. Matematika dapat berdiri sendiri atau tidak 

bergantung pada pengetahuan lain, sebaliknya banyak ilmu pengetahuan lain 

berkembang dari dasar konsep keilmuan matematika. Gauss (dalam Janu 

Ismadi, 2011: 1) mengatakan bahwa Matematika merupakan ilmu pengetahuan 

yang terbentuk dari hasil penalaran akal manusia sehingga salah satu peranan 

penting pendidikan matematika yaitu mengembangkan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif melalui penalaran tersebut. Sriyanto 

(2017) menyatakan bahwa matematika adalah ilmu yang kering, abstrak, 

teoritis, penuh dengan lambang-lambang dan rumus-rumus yang 

membingungkan, yang didasarkan atas pengalaman kurang menyenangkan 

ketika akan belajar matematika disekolah, telah ikut mebentuk persepsi negatif 

siswa pada matematika. Hal ini membuat matematika sering dianggap siswa 

sebagai mata pelajaran yang menakutkan, sehingga minat belajar siswa pada 

matematika berkurang. 

Penalaran dan keterampilan kognitif  yang baik diperlukan dalam 

pemecahan masalah matematika. Penalaran (pemecahan masalah) 

berhubungan dengan metakognisi. Metakognisi berperan penting dalam 

pemecahan masalah matematika. Seseorang yang ingin menjadi pemecah 

masalah yang baik harus memiliki kemampuan metakognisi yang baik. 

Livingston (1997) menyatakan bahwa metakognisi sering didefinisikan 

sebagai berpikir tentang apa yang telah dipikirkan. Metakognisi mengacu pada 

berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses kognitif dalam belajar. Laurens 

(2002) mengemukakan perbedaan dari kognisi dan metakognisi yaitu, fungsi 

dari kognisi adalah untuk memecahkan masalah sedangkan fungsi dari 

metakognisi adalah untuk mengarahkan pemikiran seseorang dalam 

memecahkan suatu masalah. Menurut (Safari & Meskini, 2016) menunjukan 

bahwa adanya ketrampilan metakognitif siswa dapat lebih terarah dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah serta dapat mengatur proses pembelajaran 

dan memecahkan masalah matematika dengan tepat sehingga dapat 

meningkatkan prestasi akademika siswa. 
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Magiera dan Zawojewski (2011) menjelaskan bahwa penelitian tentang 

metakognisi dalam konteks pemecahan masalah matematis lebih terfokus 

dalam mempelajari perilaku yang diidentifikasi dari tiga aspek yaitu 

awareness, regulation, dan evaluation. Wilson dan Clarke (2004) menjelaskan 

bahwa aspek awareness berhubungan dengan kesadaran seseorang dalam 

proses pembelajaran atau proses pemecahan masalah, pengetahuan konten 

khusus mereka, dan pengetahuan mereka tentang pembelajaran pribadi mereka 

atau strategi pemecahan masalah, termasuk pengetahuan mereka tentang hal 

apa yang perlu dilakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang mungkin 

dilakukan dalam konteks pembelajaran tertentu atau situasi pemecahan 

masalah. Aspek awareness mencakup pengetahuan kumulatif individu yang 

diperoleh dari kompetensi dan pengetahuan yang sedang berlangsung tentang 

proses mental yang sedang berjalan. Aspek evaluation berhubungan dengan 

penilaian yang dibuat tentang proses berpikir, daya tampung, dan keterbatasan 

yang digunakan dalam situasi tertentu sebagai atribut diri. 

Penelitian ini menggunakan aspek dan indikator yang telah 

dikembangkan oleh Purnomo, dkk (2017) yang memaparkan mengenai aspek 

dan indikator dari metakognisi, yaitu aspek awareness terdiri dari 5 indikator, 

aspek evaluation terdiri dari 5 indikator, dan aspek regulation terdiri dari 4 

indikator. Paparan tersebut disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Aspek dan Indikator Metakognisi 

No. Aspek Indikator 

1. Awareness 

A1. Memikirkan kembali apa yang diketahui dalam masalah tersebut. 

A2. Memikirkan kembali pertanyaan dalam masalah dan 

mengaitkannya dengan masalah sejenis sebelumnya. 

A3. Memikirkan kembali sesuatu yang belum dapat diselesaikan. 

A4. Memikirkan kembali langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

A5. Memikirkan kembali uraian jawaban masalah. 

2. Evaluation 

E1. Memikirkan kembali cara yang digunakan untuk menjawab 

masalah. 

E2. Memikirkan kembali langkah yang dilakukan dalam memecahkan 

masalah. 

E3. Memikirkan kembali jawaban masalah. 

E4. Memikirkan kembali kebenaran jawaban. 

E5. Memikirkan kembali kesalahan dalam menjawab. 

3 Regulation  

R1. Memikirkan kembali bagaimana rencana untuk memecahkan 

masalah. 

R2. Memikirkan kembali perbedaan cara dalam menjawab masalah. 
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No. Aspek Indikator 

 

 

R3. Memikirkan kembali langkah selanjutnya untuk menjawab 

masalah. 

R4. Memikirkan kembali cara mengubah untuk memecahkan masalah. 

 

Schraw (1998) menyatakan bahwa metakognisi sangatlah penting dalam 

mencapai kesuksesan pembelajaran karena memungkinkan individu dalam 

mengelola kemampuan kognitif yang ada dan mengetahui kelemahan 

kemampuan kognitif yang dimilikinya selama ini, sehingga dapat digunakan 

untuk membangun keterampilan kognitif baru yang lebih baik. Aini & 

Wijayanti (2017) menambahkan bahwa pelatihan metakognisi meningkatkan 

kompetensi matematika dan bermanfaat bagi peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran matematika. Pratiwi, dkk (2016) menjelaskan 

bahwa hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan metakognisi rendah 

cenderung tidak akan lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan 

metakognisi tinggi. Dapat dikatakan bahwa hasil belajar yang baik akan searah 

dengan kemampuan metakognisi yang tinggi. 

Banyak tes internasional yang dilakukan oleh beberapa negara untuk 

menegetahui bagaimana kualitas pendidikan di suatu negara tersebut. Hasil 

pendidikan di Indonesia dalam bidang SAINS terutama dibidang matematika 

masih tergolong rendah. Hasil tersebut ditunjukkan berdasarkan data yang 

dilaporkan oleh Programme for International Study Assesment (PISA) pada 

tahun 2018 di bawah Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia 

menempati peringkat 64 dari 72 negara. Menurut UNESCO (2017) Indonesia 

menempati posisi ke 108 dari 187 negara di dunia. Sedangkan dalam 

matematika Internasional, Indonesia menempati urutan ke 57 dari 65 negara, 

survei tersebut diterbitkan oleh Organisation for Economic Co- Operation and 

Development (OECD) tahun 2017. Dari beberapa tes internasional yang telah 

dilakukan, dapat dikatakan bahwa prestasi belajar matematika di Indonesia 

belum mencapai hasil yang memuaskan. Sehingga kemampuan metakognisi 

sangat diperlukan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam 
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penelitian ini Peneliti mengambil materi persamaan kuadrat sebagai uji tes 

kemampuan metakognisi. 

Materi persamaan kuadrat merupakan salah satu materi dalam 

matematika yang diajarkan pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

khususnya pada kelas X. Materi ini memerlukan pemahaman konsep yang 

mendalam pada penerapannya untuk dapat diselesaikan. Sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dimaksudkan dalam soal, 

sehingga menimbulkan kesalahan dalam penyelesaian dan transformasi. Lebih 

lanjut dikemukakan oleh Herlinda, dkk (2014) bahwa berdasarkan pengalaman 

mengajar guru di SMA dikatakan bahwa mengajarkan suatu konsep 

matematika adalah suatu hal yang sulit, siswa mampu menyelesaikan soal 

dengan perhitungan maupun menyelesaikan soal yang hampir sama 

dicontohkan oleh guru, namun akan kesulitan jika soal tersebut diubah menjadi 

bentuk soal yang lain. 

Selain berkaitan dengan metakognisi, pemecahan masalah matematika 

juga berkaitan dengan kecerdasan yang dimiliki individu. Leonard dan 

Amanah (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor internal yang digolongkan 

ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

kecerdasan atau intelegensi. Salah satu kecerdasan yang dimiliki seseorang 

yaitu Adversity Quotient (AQ). AQ merupakan kecerdasan yang dimiliki 

seseorang yang dapat mengubah rintangan menjadi sebuah peluang. Stoltz 

(2005: 9) mengemukakan bahwa AQ memiliki tiga bentuk. Pertama, AQ 

sebagai kerangka kerja konseptual baru untuk mengerti dan meningkatkan 

semua aspek kesuksesan. Kedua, AQ sebagai ukuran untuk mengetahui 

tanggapan seseorang terhadap kesulitan. Ketiga, AQ sebagai serangkaian 

peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki tanggapan seseorang 

terhadap kesulitan. AQ merupakan cara pandang manusia untuk melihat 

kesulitan dan cara menghadapi kesulitan tersebut. 

Stoltz (2005: 18-20) mendeskripsikan bahwa berdasarkan daya 

juangnya, AQ dibagi menjadi tiga tipe karakter kepribadian yaitu tipe climber, 

tipe camper dan tipe quitter. Tipe climbers memiliki ciri selalu berusaha dan 
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berani untuk menghadapi segala bentuk tantangan. Mereka menghiraukan 

gender, usia, keterbelakangan mental, dan hambatan lainnya untuk mencapai 

puncak kesuksesan. Tidak ada kata puas untuk mereka. Tipe campers memiliki 

ciri berani mencoba menghadapi suatu tantangan, namun mereka akan berhenti 

jika telah mencapai rasa nyaman (tidak mencapai puncak kesuksesan). Mereka 

cenderung puas dengan pencapaian yang telah mereka lakukan. Tipe quitters 

memiliki ciri mudah menyerah atau berhenti jika menghadapi suatu tantangan. 

Mereka menolak kesempatan yang diberikan oleh kehidupan.  

Dalam pembelajaran, jika setiap individu menggunakan kemampuan 

metakognisi dan AQ yang dimilikinya secara bersamaan maka hasil belajar 

yang diinginkan akan tercapai. Suryo (2013) menjelaskan bahwa AQ 

memegang peranan penting dalam perkembangan metakognitif individu. AQ 

individu yang tinggi akan memudahkan mereka dalam menyelesaikan segala 

kesulitan dalam hidupnya. Kemudian ketika menghadapi suatu permasalahan, 

kemampuan metakognisi akan membantu individu untuk mempersiapkan 

dirinya dalam mengendalikan situasi yang tidak diinginkan dengan 

menggunakan segala kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Semakin 

tinggi AQ semakin tinggi pula kemampuan metakognisi individu. 

Dengan demikian individu dengan karakter AQ yang berbeda 

dimungkinkan memiliki karakter metakognisi yang berbeda pula. Hal ini akan 

diungkap pada penelitian ini yang berjudul ”Analisis Kemampuan 

Metakognitif dalam Pemecahan Masalah Persamaan Kuadrat Pada Siswa Kelas 

X SMA Negeri 2 Surakarta di Tinjau dari Adversity Quotient (AQ)” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang ada, sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah 

2. Hasil belajar matematika masih rendah 

3. Kurangnya pemahaman siswa dalam memecahkan masalah, sehingga 

ketika soal diubah kebentuk lain siswa masih kesulitan dalam 
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memecahkan masalah tersebut. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada kemampuan metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan kuadrat di tinjau dari AQ. Metakognisi sendiri 

dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, Aspek awareness (kesadaran) yang 

dibatasi pada indikator A1 (Memikirkan kembali apa yang diketahui dalam 

masalah tersebut), aspek evaluation (evaluasi) yang dibatasi pada indikator 

(Memikirkan kembali cara yang digunakan untuk menjawab masalah), dan 

aspek regulation (peraturan) yang dibatasi pada indikator (Memikirkan 

kembali bagaimana rencana untuk memecahkan masalah). Selain itu, 

penelitian ini difokuskan pada kemampuan kategori tingkat AQ siswa. AQ 

sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu, climber (orang yang berhasil 

mencapai puncak), camper (orang yang berhenti di tengah pendakian), quitter 

(orang yang langsung berhenti di awal pendakian). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan kemampuan metakognisi siswa kelas X IPA 1 SMA 

Negeri 2 Surakarta dalam menyelesaikan soal matematika persamaan 

kuadrat ditinjau dari tingkat AQ? 

2. Bagaimana karakteristik metakognisi siswa AQ climbers dalam 

menyelesaikan soal matematika persamaan kuadrat? 

3. Bagaimana karakteristik metakognisi siswa AQ campers dalam 

menyelesaikan soal matematika persamaan kuadrat? 

4. Bagaimana karakteristik metakognisi siswa AQ quitters dalam 

menyelesaikan soal matematika persamaan kuadrat? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan metakognisi siswa kelas X IPA 

1 SMA Negeri 2 Surakarta dalam menyelesaikan soal matematika 

persamaan kuadrat ditinjau dari tingkat AQ 

2. Untuk mendiskripsikan karakteristik metakognisi siswa climbers dalam 

menyelesaikan soal matematika persamaan kuadrat. 

3. Untuk mendiskripsikan karakteristik metakognisi aspek campers dalam 

menyelesaikan soal matematika persamaan kuadrat. 

4. Untuk mendiskripsikan karakteristik metakognisi aspek quitters dalam 

menyelesaikan soal matematika persamaan kuadrat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

gambaran dan pengetahuan baru terkait kemampuan metakognisi siswa 

dalam memecahkan masalah persamaan kuadrat ditinjau dari Adversity 

Quotient (AQ). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan metakognisi mereka dalam memecahkan 

masalah persamaan kuadrat ditinjau dari AQ. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai dasar untuk 

mengembangkan metakognisi siswa dalam menyelesaikan masalah 

persamaan kuadrat ditinjau dari AQ. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah 

untuk membina warga sekolah agar lebih berkompeten dalam proses 

pembelajaran khususnya untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika. 


