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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika merupakan bagian dari pendidikan nasional yang 

memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang 

terus mengalami kemajuan. Melihat pentingnya pelajaran matematika dalam 

pendidikan, maka pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. 

Kompetensi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik 

sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global 

(Depdiknas, 2006).  

 Salah satu kemampuan berpikir yang penting untuk dikuasai oleh 

siswa adalah kemampuan berpikir analitis, karena berpikir analitis akan 

banyak membantu dalam olah pikir akademis, utamanya dalam pelajaran 

sains, matematika, dan membaca (Djiwandono, 2013). Dengan berpikir 

analitis memudahkan siswa melihat suatu situasi, masalah, atau menentukan 

keputusan pada pemeriksaan yang lebih ketat (Rose dan Malcolm, 2002). 

Namun kemampuan berpikir analitis pada sebagain besar siswa Indonesia 

masih kurang. Hal ini didukung oleh pernyataan Djiwandono (2013) bahwa 

kemampuan berpikir analitis siswa di Indonesia rendah. 
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 Menurut Marini (2014) berpikir analitis merupakan kemampuan 

berpikir siswa untuk menguraikan dan memperinci informasi-informasi yang 

digunakan untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan akal 

dan pikiran yang logis, bukan berdasar tebakan. Lestari dan Mokhammad 

(2015) menjelaskan kemampuan berpikir analitis matematis merupakan 

kemampuan menguraikan suatu konsep atau aturan matematika menjadi 

bagian-bagian penyusun dan mencari hubungan antara satu bagian dengan 

bagian lainnya dari keseluruhan struktur.  

 Dalam pembelajaran matematika, siswa membutuhkan kemampuan 

berpikir analitis. Hal ini diperlukan terutama dalam memecahkan suatu 

masalah. Saat menyelesaikan masalah, siswa dituntut untuk berpikir secara 

analitis dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, sangat penting 

bagi siswa untuk memiliki kemampuan analitis untuk dapat memahami dan 

menguasai pembelajaran. Kemampuan siswa dalam memahami sebuah 

masalah dan mengambil sebuah keputusan pasti berbeda-beda, hal ini dapat 

dipengaruhi oleh self awareness (kesadaran diri) yang dimilikinya. Self 

awareness (kesadaran diri) merupakan perhatian terhadap diri sendiri, 

pengetahuan tentang apa yang dilakukan diri sendiri, dan pemahaman tentang 

lingkungan sekitar (Solso dkk, 2007).  

 Menurut Solso dkk (2007) seseorang yang memiliki self awareness 

maka dia akan mampu memonitor diri atau memahami dirinya, yaitu mampu 

membaca situasi sosial ataupun situasi di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Stein dan Howard (2004) yang menyatakan bahwa, seseorang yang 
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memiliki self awareness dapat mengenali emosi dirinya sehingga mampu 

membuat keputusan dengan tepat. Akan tetapi self awareness bukan perhatian 

yang dikuasai oleh emosi, bereaksi secara berlebihan dan melebih-lebihkan 

apa yang diketahui. Self awareness lebih merupakan sifat netral yang 

mempertahankan refleksi diri dalam emosi (Goleman, 2003). 

 Self awareness dapat membantu siswa mengetahui kekurangan dan 

kelebihan yang dimilikinya, selain itu self awareness juga membantu siswa 

untuk berpikir dalam menentukan pilihan yang tepat, dan membantu proses 

belajar menjadi lebih baik. Siswa yang memiliki self awareness akan 

menerima kemampuannya, kekurangan dan kelebihannya sendiri, sehingga 

siswa tidak salah dalam memutuskan tindakan termasuk dalam pelajaran 

matematika.  

 SMP Negeri 2 Purwokerto merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama yang menjadi favorit di Purwokerto, terletak di Jln Gereja No 20 

Purwokerto. Lokasi SMP Negeri 2 Purwokerto ini sangat strategis dan 

kondusif untuk belajar mengajar, karena jauh dari jalan utama dan berada di 

kompleks sekolah SD, SMP, SMA dan tempat beribadah. SMP Negeri 2 

Purwokerto memiliki 48 guru mata pelajaran dan 827 siswa yang tersebar di 

kelas VII, VIII, dan IX. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 2 

Purwokerto adalah kurikulum 2013. Dalam pembelajaran menggunakan 

kurikulum 2013, guru dituntut untuk membekali peserta didik kemampuan 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalitis dan mencipta. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kurniasih dan Berlin (2016) bahwa dalam kurikulum 
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2013 siswa dituntut memiliki kemampuan mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalitis dan mencipta.  

 Dalam pembelajaran matematika kemampuan menganalisis sangat 

penting dimiliki oleh siswa. Hal ini diperlukan terutama untuk memecahkan 

suatu masalah dan mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, sangat 

penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan analitis untuk dapat 

memahami dan menguasai pembelajaran. Namun kemampuan menganalitis 

yang dimiliki masing-masing siswa pasti berbeda. Perbedaan latar belakang 

siswa baik dari segi ekonomi, sosial atau keluarga membuat kemampuan 

belajar masing-masing siswa berbeda juga. Selain itu self awareness 

(kesadaran diri) yang dimiliki siswa juga mempengaruhi kemampuan kognitif 

yang dimiliki siswa. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan Solso dkk 

(2007) yang menyatakan bahwa self awareness dapat mempengaruhi 

kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang. Berdasarkan uraian 

permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Deskripsi Kemampuan Berpikir Analitis Matematis Ditinjau dari Self 

Awareness Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto”. 
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B. Fokus Penelitian 

 Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, 

maka penelitian ini terbatas pada bagaimana deskripisi kemampuan berpikir 

analitis matematis ditinjau dari self awareness siswa SMP Negeri 2 

Purwokerto. 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

berpikir analitis matematis ditinjau dari self awareness siswa SMP Negeri 2 

Purwokerto. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi masukan bagi 

dunia pendidikan matematika. Beberapa manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Guru 

a. Mengetahui kemampuan berpikir analitis matematis siswa, sehingga 

membantu guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat. 

b. Sebagai alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar dapat 

diperbaiki untuk pelajaran yang akan datang. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan 

bimbingan yang terkait dengan siswa terutama dalam pembelajaran 

matematika sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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3. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mendeskripsikan 

kemampuan siswa di sekolah. 
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