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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu pondasi dari kemampuan sains dan

teknologi. Pemahaman terhadap matematika, kemampuan yang bersifat

keahlian sampai kepada pemahaman yang bersifat apresiatif akan berhasil

mengembangkan kemampuan sains dan teknologi yang cukup tinggi. Mata

pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar,

mengingat pentingnya matematika dalam pengembangan generasi melalui

kemampuan mengadopsi maupun mengadakan inovasi sains dan teknologi

diera globalisasi, maka tidak boleh dibiarkan anak-anak muda yang buta

matematika. Kebutaan matematika yang dibiarkan menjadi satu kebiasaan,

membuat masyarakat kehilangan berfikir secara disipliner dalam menghadapi

masalah-masalah nyata.

Pada kegiatan pembelajaran metematika tidak semestinya hanya

mentransfer pengetahuan atau informasi dalam bentuk jadi, melalui

kemampuan siswa dapat menalarkan, menemukan, dan mendorong

berkembangnya pemahaman terhadap matematika secara integral dan mandiri.

Dengan daya nalar, kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, terbuka, dan rasa

ingin tahu dapat dikembangkan. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta

didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti,

dan kompetitif.
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Islam menganjurkan manusia untuk belajar atau menuntut ilmu. Dalam

agama islam, belajar ditunjukan dalam Q.S. Al-‘Alaq ayat 1:




Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.

Membaca merupakan kegiatan belajar, karena dengan membaca

seseorang bisa memiliki pengetahuan. Membaca banyak berhubungan dengan

berfikir, yang secara langsung atau tidak, meletakkan peran otak didalamnya.

Selain itu dalam Q.S. Ash-Shaad ayat 29:






Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya
mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”.

Ayat ini sangat jelas bahwa seorang pemikir yang menggunakan

pikirannya dengan baik akan mendapat manfaat dari ilmu-ilmunya berfikir.

Ilmu yang didapatkannya akan lebih matang jika seseorang pemikir tidak

hanya mengandalkan pikirannya saja, karena setiap orang pastinya memiliki

kekurangan untuk itu seseorang perlu bekerja sama dengan orang lain untuk

memperoleh ilmu. Selain itu, seseorang dengan berfikir akan membuka

cakrawalanya untuk menemukan ide-ide baru.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

semakin cepat pula terjadinya globalisasi, sehingga mengakibatkan banyaknya

perubahan yang terjadi dari berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukan

bahwa diperlukannya orang-orang yang mampu berkopetensi tidak hanya

dalam skala nasional namun juga dalam skala internasional. Tidak hanya
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mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran saja, namun juga

mendapatkan keunggulan, moral dan karakter pekerja keras pada bidang studi,

salah satunya matematika.

Pembelajaran yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of

Matematics (NCTM) menggariskan, bahwa siswa harus mempelajari

matematika melaui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari

pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Prinsip ini

didasarkan pada dua ide, ide pertama bahwa belajar matematika dengan

pemahaman itu adalah penting, karena matematika memerlukan kecakapan

untuk berfikir dalam menyelesaikan soal-soal baru dan mempelajari ide-ide

baru yang dihadapi pembelajar pada masa yang akan datang. Kedua, melalui

pemahaman akan mendorong untuk membuat dugaan tentang matematika lalu

mengujinya dan mengembangkan keterampilan dengan memberi alasan yang

logis.1

Dengan cara tersebut sesuai dengan tujuan yang terdapat pada KTSP

bahwa tujuan pendidikan matematika adalah mengembangkan pemikiran yang

analitis, sistematis, kritis, dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan

matematika disegala aspek kehidupan. Sebagaimana Risnawati mengutip pada

permendiknas No. 22 tahun 2006, menjelaskan tujuan dari mata pelajaran

matematika untuk sekolah menengah pertama adalah agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1 Risnawati, Keterampilan Belajar Matematika Cet 1, (Pekanbaru: Aswaja Pressindo,
2013), hlm. 2
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas,
akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti atau gagasan, dan pernyataan matematika

3. Memecahkan masalah meliputi kemampuan  memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan
menafsirkan solusi yang diperoleh

4. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dalam pemecahan
masalah.2

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika adalah agar siswa mampu

melakukan penalaran. Matematika lebih menekankan pada kegian rasio

(penalaran), bukan menekankan dari hasil percobaan atau hasil observasi.

Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan

dengan ide, proses dan penalaran. Pada tahap awal matematika terbentuk dari

pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman

itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran

didalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep

matematika.

Adapun gejala-gejala yang terlihat dari jawaban siswa saat melakukan

observasi dan tes awal yang diberikan dalam menyelesaikan permasalahan

matematika yakni sebagian siswa belum dapat memberikan penjelasan

mengenai alasan atau bukti dari permasalahan matematika, serta belum dapat

menemukan cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan

2 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),
hlm. 12
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matematika. Berikut kemampuan awal penalaran matematika siswa dalam

menyelesaikan tes tahap awal yang diujikan oleh peneliti.

Dari gambar menunjukkan bahwa siswa belum dapat cara atau

langkah-langkah penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan

matematika. Kesalahan tersebut hampir dilakukan oleh seluruh siswa. Hal ini

memberikan informasi rendahnya kemampuan penalaran matematika.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan  perbaikan proses

pembelajaran yaitu melalui penerapan strategi metakognitif. Strategi

metakognitif dapat mendorong  siswa  untuk  belajar  mencari alasan  terhadap

solusi yang benar dan lebih mendorong siswa untuk membangun,

mengkonstruksi, dan mempertahankan solusi-solusi yang argumentatif dan

benar. Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi merupakan

salah satu indikator kemampuan penalaran.

Metakognitif jika dikaitkan dengan proses belajar, strategi ini

memfasilitasi siswa untuk mengontrol proses belajarnya, sehingga segala

aktivitas yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan, dilandasi

dengan alasan yang kuat. Mulai dari tahap proses sadar belajar (awareness)

seperti mengidentifikasi pengetahuan yang sudah dimiliki, menetapkan tujuan
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belajar, dan mempertimbangkan sumber belajar; tahap perencanaan (planning)

untuk merancang strategi yang dianggap tepat untuk menyelesaikan

permasalahan; serta tahap memonitor dan refleksi belajar (monitoring and

reflection) untuk menganalisis keefektifan dari strategi yang dipilih dan

mengoreksi jika ada kesalahan yang terjadi selama menyelesaikan

permasalahan.3

Berdasarkan semua yang diatas, maka penulis memberi judul

penelitian dengan Pengaruh Penerapan Strategi Metakognitif terhadap

Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VII MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru.

B. Definisi Istilah

Agar dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas beberapa

istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Di bawah ini akan dijelaskan

tentang beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Metakognisi dalam bahasa inggris dinyatakan dengan metacognition

berasal dari dua kata yang dirangkai yaitu meta dan kognisi (cognition).

Istilah meta berasal dari bahasa yunani μԑτά yang dalam bahasa inggris

diterjemahkan dengan sfter, beyond, with, sdjecent, adalah suatu prefik

yang digunakan dalam bahasa inggris yang menunjukan abstraksi dari

suatu konsep. Sedangkan istilah kognisi berasal dari bahasa latin yaitu

3 Indrawan, Efektifitas Penerapan Strategi Metakognitif terhadap Kemampuan Penalaran
Matematika Kelas VIII SMP Negeri Empat Kota Solok, (Padang: UNP). hlm. 3
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cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai

pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh

pengatahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian metakognitif

disini adalah kesadaran atau pengetahuan siswa tentang proses dan hasil

berfikirnya (kognisinya), serta kemampuan dalam mengontrol

mengevaluasi proses kognitifnya tersebut, dalam rangka menyelesaikan

permasalahan metematika.

2. Penalaran adalah suatu tindakan yang dilakukan guru agar para siswanya

termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada soal dan

mengarahkan para siswa dalam proses pemecahannya.

3. Penalaran matematika merupakan istilah yang diterjamahkan dari bahasa

inggris yaitu reasoning. penalaran (reasoning) adalah proses berpikir yang

berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evedensi yang

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dikemungkakan

permasalahan siswa kelas VII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru Tahun Pelajaran

2014/2015 sebagai berikut:

a. Rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa.

b. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar..

c. Siswa tidak dapat menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan

alasan atau bukti dari beberapa solusi..
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d. Siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang membutuhkan analisis

dan pemahaman mendalam.

D. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada perbedaan

kemampuan penalaran matematis siswa menggunakan strategi metakognitif

dengan pembelajaran konvensional di kelas VII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru

Tahun Pelajaran 2014/2015.

E. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas maka rumusan masalah

penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan kemampuan penalaran matematis

siswa menggunakan strategi metakognitif dengan pembelajaran konvensional

di kelas VII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru

F. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan

penalaran matematis siswa menggunakan strategi metakognitif dengan

pembelajaran konvensional di kelas VII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.
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G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Peneliti

Untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi metakognitif terhada

peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa, selanjutnya sebagai

tambahan ilmu bagi peneliti sebagai calon pendidik.

2. Guru

Guru bisa menerapakan strategi metakognitif sebagai altenatif dalam

proses pembelajaran matematika, sehingga bisa merancang perangkat

pembelajaran yang dapat memberdayakan secara optimal kemampuan

penalaran siswa melalui strategi metakognitif dalam menyelesaikan

masalah matematika.

3. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah bisa menggunakan strategi metakognitif dalam

pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui

perolehan hasil belajar yang baik dari siswa.


