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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, terjadi banyak perkembangan di berbagai aspek 

kehidupan, salah satunya adalah pada aspek pendidikan khususnya aspek 

psikologi kognitif. dengan berkembangnya aspek psikologi kognitif maka 

berkembang pula aspek metakognisi. Metakognisi merupakan aspek yang 

menekankan pada proses berpikir dan mengolah informasi yang ia miliki 

yang dilakukan siswa dalam pembelajaran atau dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan matematika. Metakognisi sangat penting karena pada saat ini 

siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika hanya 

menekankan pada penyelesaian akhir dan terkadang tidak memperhatikan 

proses dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. O‟Neil dan Abedi ( 

1996) menyatakan bahwa metakognisi adalah kesadaran seseorang untuk 

merancang, menerapkan dan memonitor stategi kognisinya. Untuk 

memecahkan permasalahan yang kompleks, sangat diperlukan kemampuan 

metakognisi dimana kemampuan metakognisi tersebut dapat terlihat melalui 

perilaku metakognisi yang di lakukan oleh siswa. Siswa sebagai pemecah 

masalah yang baik jika dapat membimbing usahanya sendiri dengan 

menemukan cara dan informasi dan mengaitkannya antara pengetahuan awal 

yang telah dimiliki dengan situasi masalah yang dihadapi. Kemudian menurut 

Nugraheni (2015) metakognisi sangatlah penting untuk dimiliki siswa agar 
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siswa dapat berpikir cara berpikir mereka dan kemampuan mereka dalam 

menggunakan strategi-strategi belajar dengan tepat. Secara umum 

metakognisi berkaitan dengan duadimensi berpikir, petama, self-awaenes of 

cognition yaitu kesadaran seseorang tentangberpikirnya, dan yang kedua, 

self-regulation of cognition yaitu kemampuan seseorang menggunakan 

kesadarannya untuk mengatur proses berpikirnya. Keuntungan melibatkan 

metakognisi dalam pemecahan masalah matematika, salah satunya adalah 

terbangunnya pemahaman yang kuat, menyeluruh, utuh, dan mendalam 

terhadap masalah matematika. 

Siswa dapat menggali kemampuan berpikirnya yang diwujudkan dalam 

perilaku metakognisi dengan melakukan latihan-latihan memecahkan masalah 

matematika. Berdasarkan penelitian Keiichi (2000)  tentang “Metakognition: 

the role of the “inner teacher” ” menghasilkan beberapa temuan,  diantaranya 

yaitu: (1) terdapat beberapa pengetahuan dan keterampilan metakognisi yang 

berkaitan dengan pengetahuan matematika siswa; (2) ketika siswa 

menghadapi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan mereka 

menggunakan pengetahuan metakognisi untuk menentukan ide lain yang 

dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemampuan metakognisi siswa 

dapat kita lihat melalui perilaku-perilaku yang dilakukan siswa dalam 

melakukan proses pemecahan masalah matematika. Tindakan-tidakan atau 

sikap yang diambil siswa dalam memecahkan permasalahan matematika. 

Dengan adanya perilaku-perilaku metakognisi tersebut maka siawa akan 

dapat menyelesaikan soal tersebut dengan baik. Dengan kemampuan 
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penyelesaian soal yang baik maka prestasi belajar matematika siswapun juga 

akan meningkat. 

Berkenaan dengan itu, salah satu komponen dalam penelitian ini adalah 

pemecahan masalah. Menurut Polya (1957) pemecahan masalah terdiri dari 

empat tahap yaitu, (1) memahami masalah, pahami bahasa atau istilah yang 

digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi/syarat apa 

saja yang harus dipenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang 

lebih operasional; (2) menyusun rencana, cari kemungkinan-kemungkinan 

yang dapat terjadi, mengingat-ingat kembali masalah yang pernah 

diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat/pola dengan masalah yang akan 

dipecahkan; (3) melaksanakan rencana, menjalankan strategi yang telah 

dibuat dengan ketekunan dan ketelitian; (4) melihat kembali, menganalisis 

dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hassil yang diperoleh 

benar, apakah ada strategi lain yang lebih efektif, apakah strategi yang dibuat 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah strategi 

dapat dibuat generalisasinya.  

Dalam perkembangan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu Kurikulum 

2013 juga menekankan pada proses dalam pembelajaran. Proses-proses yang 

berkaitan dengan pembentukan karakter, dalam metakognisi juga bisa 

menjadi media pembentukan karakter misalnya dari metakognisi dapat 

terlihat karakter mandiri, keuletan, ketekunan, percaya diri, kerja keras dan 
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pantang menyerah. Dengan demikian metakognisi juga dapat menunjang 

Kurikulum 2013 dalam hal pembentukan karakter siswa.  

Berkaitan dengan aspek yang akan diukur dalam penelitian ini adalah 

materi program linier. Program linier merupakan salah satu mata pelajaran 

yang harus diberikan kepada siswa dalam satuan tingkat pendidikan 

SMA/SMK sesuai dengan Permendikbud No. 70 Tahun 2013. Pada kelas X 

siswa telah mempelajari sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, 

sehingga materi program linier merupakan materi lanjutan dari materi sistem 

persamaan dan pertidaksamaan linier. Ruang lingkup yang akan dibahas 

dalam mata pelajaran program linier untuk SMA/SMK yaitu untuk KI 3 

terdiri dari tiga KD yaitu (1) mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linier dua variabel dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah program linier; (2) menerapkan prosedur yang sesuai untuk 

menyelesaikan masalah program linier terkait masalah nyata dan 

menganalisis kebenaran langkah-langkahnya; (3) menganalisis bagaimana 

menilai validitas argumentasi logis yang digunakan dalam matematika yang 

sudah dipelajari terkait pemecahan masalah program linier. Dan untuk KI 4 

terdiri dari satu KD yaitu merancang dan mengajukan masalah nyata berupa 

masalah program linier, dan menerapkan bernagai konsep dan aturan 

penyelesaian sistem pertidak samaan linier dan menentukan nilai optimum 

dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan. Dalam materi ini, 

banyak soal yang memerlukan proses dan kemampuan pemecahan masalah 

untuk menyelesaikannya. 
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Sekolah merupakan bagian yang tidak mungkin lepas dari kurikulum dan 

pembelajaran. Sekolah merupakan suatu perangkat untuk menjalankan suatu 

kurikulum dan sekolah juga merupakan tempat dimana proses belajar 

berlangsung. Dewasa ini, SMK Wiworotomo Purwokerto merupakan salah 

satu sekolah menengah kejuruan yang terletak di Purwokerto yang beralamat 

di Jl. Laksana Yos Sudarso No.3, Kalibogor. SMK Wiworotomo Purwokerto 

biasa dikenal dengan Wiber terdiri dari empat jurusan yaitu Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik, Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik 

Sepeda Motor, dengan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik terdiri dari 6 

kelas, Teknik Permesinan terdiri dari 12 kelas, Teknik Kendaraan Ringan 15 

kelas dan Teknik Sepeda Motor 3 kelas. Siswa di SMK Wiworotomo 

Purwokerto mayoritas adalah laki-laki yang berjumlah kurang lebih 1476 

siswa dengan tiap kelasnya terdiri dari kurang lebih 36 sampai 42 siswa. 

Jumlah guru yang mengajar di SMK Wiworotomo Purwokerto berjumlah 

kurang lebih 62 tenaga pengajar dan jumlah karyawan di SMK Wiworotomo 

Purwokerto berjumlah kurang lebih 21 orang. Sarana dan prasarana yang ada 

di SMK Wiworotomo Purwokerto lengkap seperti mushola, aula dan bengkel-

bengkel tempat praktek siswa, semua peralatan yang dapat menunjang 

pembelajaran pun lengkap. 

Didasarkan atas pertimbangan tersebutlah peneliti menyusun judul  

Analisis Perilaku Metakognisi  Dalam Pemecahan Masalah Program Linier 

Kelas XI di SMK Wiworotomo Purwokerto. 

B. Pertanyaan Penelitian/ Fokus Penelitian 
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Dalam penelitian ini, agar penelitian tidak terlalu luas jangkauannya, 

maka penelitian ini difokuskan pada perilaku-perilaku metakognisi siswa 

dalam pemecahan masalah program linier kelas XI di SMK Wiworotomo 

Purwokerto. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perilaku-

perilaku metakognisi siswa dalam pemecahan masalah program linier kelas 

XI di SMK Wiworotomo Purwokerto. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

a. Memberi pengetahuan kepada guru untuk mengetahui sejauh mana 

perilaku metakognisi yang dilakukan siswa dalam memecahkan 

masalah program linier. 

b. Sebagai pertimbangan guru dalam memperbaiki proses dan cara 

mengajarnya untuk menuju pembelajaran yang lebih baik. 

2. Bagi Siswa 

Memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai sikap-sikap atau 

tindakan yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan masalah 

program linier atau soal matematika lainnya. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika khususnya pada materi 

program linier.
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