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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam menumbuhkembangkan 

potensi siswa dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar 

mereka. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan adanya pendidik yang 

profesional terutama guru di sekolah dasar dan menengah serta dosen di 

perguruan tinggi (Muhibbin Syah, 2006:1). Dalam dunia pendidikan, 

matematika merupakan pelajaran yang sangat menakutkan bagi sebagian 

besar siswa karena dianggap rumit dalam pengerjaannya. Hal initerjadi 

karena siswa belum mampu memaksimalkan keterampilan metakognisinya 

dengan baik dan benar. 

Metakognisi menekankan kesadaran siswa terhadap proses berpikirnya 

sendiri atau tentang proses dan prosedur berpikir siswa sebagai pemikir dan 

pelaku sehingga siswa sadar dalam memonitor dan mengontrol aktivitas 

mental atau proses mental. Dengan kata lain, metakognisi adalah “thinking 

about thiking” (Livingston, 2003; Mahdavi, 2014; Sengul & Katranci, 2012). 

Metakognisi adalah kesadaran siswa terhadap keterampilan yang dimilikinya 

serta keterampilan untuk memahami, mengontrol, dan memanipulasi proses-

proses kognitif yang mereka miliki. Dalam merepresentasikan pengetahuan, 

hendaknya diungkap secara logis dan terstruktur sehingga kebenarannya 

dapat dipertanggungjawabkan secara matematik. Adanya dorongan semacam 

ini akan berdampak pada peningkatan keterampilan berpikir logis, kritis, dan 

kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah matematika. 

Salah satu kegiatan yang dapat diterapkan untuk mengasah 

keterampilanmetakognisi siswa yaitu dengan diberinya suatu pemecahan 

masalah (Putri & Kurniati, 2015). Dalam menyelesaikan suatu masalah 

matematika khususnya soal cerita,salah satu hal yang harus diperhatikan 
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siswa pertama kali yaitu pemahaman konsep soal, keterampilan prosedural, 

dan bagaimana siswa dapat merepresentasikan jawaban. Kegiatan yang 

dilakukan siswa biasanya mengarah ke pengembangan keterampilan 

pengetahuan yang baru, dapat memecahkan suatu masalah dalam berbagai 

konteks kehidupan sehari-hari, menerapkan berbagai strategi yang diperlukan, 

dan merefleksikan proses pemecahan masalah. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Branca (1980), yaitu pentingnya memiliki keterampilan pemecahan 

masalah oleh siswa dalam matematika, yakni: 1) keterampilan pemecahan 

masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, bahkan sebagai 

jantungnya matematika; 2) pemecahan masalah meliputi: metode, prosedur, 

dan strategi yang merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum 

matematika; dan 3) pemecahan masalah merupakan keterampilan dasar dalam 

belajar matematika.  

Pemecahan suatu masalah tidak hanya berfokus pada 

keterampilanmetakognisinya saja, tetapi juga perlu keterampilan berpikir 

siswa untuk menunjang keberhasilan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika.  Keterampilan berpikir yang dimaksud adalah Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS 

dapat diterapkan dalam berbagai kajian ilmu, salah satunya di bidang 

matematika. Peran penting HOTS dalam pembelajaran matematika terletak 

pada kebiasaan berpikir kritis dan kreatif dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan menganalisis (C4), mengevaluasi 

(C5), dan mencipta (C6) (Anderson & Krathwohl, 2001:79). Dengan adanya 

HOTS, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah 

matematika, tidak hanya konteks permasalahan abstrak tetapi juga dalam 

konteks permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari.  

Pada pembelajaran matematika, salah satu contoh permasalahan yang 

mencangkup kehidupan sehari-hari yaitu masalah literasi finansial yang 

diajarkan pada materi aritmetika sosial. Literasi finansial memiliki kesamaan 

dengan aritmetika sosial yaitu sama-sama membahas mengenai uang, 

mengetahui bagaimana uang itu diperoleh, dan bagaimana cara menggunakan 
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uang dalam kehidupan sehari-hari(Collins, 2001: 2). Pendapat ini diperkuat 

dengan adanya Permendikbud No. 68 Tahun 2013 mengenai kerangka dasar 

dan struktur kurikulum SMP/MTs yang memuat materi aritmetika sosial 

(Kemendikbud, 2013). 

Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 1 Colomadu salah satu 

rendahnya hasil belajar matematika siswa yaitu kurangnya keterampilan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Dalam proses 

pemecahan masalah guru hanya melihat bagaimana siswa dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan benar tanpa melihat bagaimana 

siswa tersebut mengasah keterampilan metakognisinya dengan baik dalam 

memecahkan masalah. Selain itu, penulisan siswa dalam menyelesaikan soal 

dengan benar masih perlu dibimbing oleh guru.  

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas, didapat sebuah 

rumusan masalah yaitu bagaimana keterampilan metakognisi siswa kelas VII 

dalam menyelesaikan masalah berbasis HOTS pada pembelajaran matematika 

materi aritmetika sosial. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang, perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, bagaimana keterampilan metakognisi siswa kelas VII 

dalam menyelesaikan masalah berbasis HOTS pada pembelajaran matematika 

materi aritmetika sosial?.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis 

keterampilan metakognisi siswa kelas VII dalam menyelesaikan masalah 

berbasis HOTS pada pembelajaran matematika materi aritmetika sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat 

membawa manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran 

terhadap upaya peningkatan keterampilan metakognisi siswa dalam 
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menyelesaikan masalah berbasis HOTS pada pembelajaran matematika 

materi aritmetika sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi Guru  

Memberikan informasi kepada guru matematika 

mengenaiketerampilanmetakognisi siswa dalam menyelesaikan 

masalah berbasis HOTS pada pembelajaran matematika materi 

aritmetika sosial. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat mengetahui keterampilan metakognisi 

siswadalam menyelesaikan masalah berbasis HOTS pada 

pembelajaran matematika materi aritmetika sosial.  

  


