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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Metakognisi mempunyai peranan penting dalam pembelajaran matematika 

khususnya dalam penyelesaian soal matematika. Siswa akan sadar untuk 

mengevaluasi cara proses berpikirnya dan mengevaluasi kemampuan kognitifnya 

terhadap hasil dari proses berpikir, sehingga hal tersebut akan meminimalisir 

kesalahan dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan keberhasilan siswa 

(Rahmi, 2017). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Feti (2012) berpendapat 

kemampuan metakognisi dianggap penting karena memungkinkan siswa untuk 

mampu mengelola keterampilan kognitif dan mampu menyadari kelemahannya 

sehingga dapat dilakukan perbaikan pada tindakan selanjutnya.  

Metakognisi adalah edukasi (education) dan peraturan (regulation) pada 

suatu aktivitas kognitif seseorang dalam proses belajarnya (Vertika, 2017), 

sedangkan kemampuan metakognisi yaitu kemampuan atau kecakapan individu 

yang menggunakan proses kognitif untuk memahami cara berpikir dengan 

melibatkan beberapa tahap berpikir seperti perencanaan, pengontrolan, dan 

evaluasi (Rahmi, 2017). Seseorang dikatakan memiliki kemampuan metakognisi 

yang tinggi apabila telah memiliki proses berpikir dan kemandirian belajar yang 

baik (Vertika, 2017). 

Rahmi (2017) juga mengemukakan bahwa penyelesaian soal cerita 

matematika dengan kemampuan metakognisi memiliki hubungan karena dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika dibutuhkan proses berpikir dan kemampuan
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siswa dalam memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal cerita 

matematika. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi memiliki 

pengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. 

Pradita, Kusmariatni, dan Japa (2017) berpendapat, soal cerita matematika 

adalah soal yang disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Subaidah (2010) 

berpendapat soal cerita matematika adalah bentuk soal yang dirangkum menjadi 

suatu cerita dengan langkah penyelesaiannya  perlu dimodifikasi dalam model 

matematika. 

Soal cerita matematika memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari,  

karena  soal cerita memfokuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan  

sehari-hari (Wahyuddin, 2016). Pembelajaran soal cerita matematika juga 

bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara deduktif, dapat melihat hubungan 

dan manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan 

penguasaan konsep matematika dan menguasai keterampilan matematika (Dewi, 

Suarjana & Sumantri, 2014). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, alasan peneliti 

mengangkat judul skripsi untuk dianalisis karena rendahnya keberhasilan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Salah satu yang menjadi pengaruh 

keberhasilan siswa menyelesaikan soal cerita matematika adalah kemampuan 

metakognisi.   
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1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh, menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tugas 

akhir dengan judul “Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa SMP dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika”. Oleh karena itu, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan kalimat yang dirumuskan dari hasil 

penelitian yang hendak dicapai. Rumusan tujuan merupakan keinginan peneliti 

untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Oleh karena itu, rumusan dalam 

membuat tujuan penelitian harus relevan dengan rumusan penelitian. Adapun 

tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis 

kemampuan metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Peneliti tidak hanya menyusun dan membuat penelitian tanpa adanya 

feedback, dalam membuat penelitian harus memiliki manfaat sehingga waktu dan 

tenaga yang dilibatkan dalam penelitian tidak sia-sia.   

Manfaat yang ingin dicapai dari suatu penelitian adalah untuk memberikan 

yang diharapkan dalam penelitian: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian dapat diharapkan menjadi landasan teori dan 

sumbangsih untuk meningkatkan kemampuan metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. 
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b. Manfaat Praktis

1. Bagi guru adalah untuk memberikan informasi siswa yang memiliki

kemampuan metakognisinya rendah sehingga dapat diberikan

bimbingan dan arahan agar dapat membantu meningkatkan

kemampuan metakognisi dan meminimalisir kesalahan siswa dalam

menyelesaikan soal cerita matematika;

2. Bagi siswa adalah untuk  membantu menyadarkan siswa akan

pentingnya kemampuan metakognisi dalam menyelesaikan soal

cerita matematika.

1. 5 Batasan Masalah

Tujuan dari batasan masalah dalam penelitian adalah memberikan batasan 

kepada peneliti untuk fokus pada masalah yang ingin diteliti. Masalah yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini terbatas pada: 

a. Materi pola bilangan kelas VIII semester 1.

b. Siswa kelas VIII-a SMP Negeri 25 Malang.

c. Indikator kemampuan metakognisi, yaitu: pengetahuan dan keterampilan

metakognisi.


