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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Matematika sebagai ilmu yang universal mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. 

Setiap disiplin ilmu memerlukan keterampilan matematika yang sesuai sebagai 

upaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan 

ketercapaian kecakapan hidup. Menilik betapa pentingnya matematika dalam 

kehidupan, maka dipandang perlu mengajarkan matematika kepada siswa sejak 

dini melalui proses pendidikan. 

Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014, proses 

pendidikan dikatakan sebagai proses perubahan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik kearah kedewasaan sesuai dengan kebenaran logika. Proses 

perubahan ketiga aspek itu tercermin dalam proses pembelajaran matematika. 

Proses pembelajaran matematika memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya dan meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan. Schoenfeld (2013) menyatakan bahwa proses pembelajaran 

matematika di tingkat kelas menfokuskan pada empat standar kemampuan, yakni 

pemecahan masalah, penalaran, komunikasi dan koneksi. 

Salah satu dari keempat kemampuan berpikir tersebut dapat dikembangkan 

dengan memperkaya pengalaman bermakna melalui persoalan pemecahan 

masalah. Pemecahan masalah telah menjadi fokus pendidikan matematika sebagai 

sarana mengajar materi kurikuler (Stanic & Kilpatrick dalam Kuzle, 2013) dan 

memainkan peranan penting dalam kurikulum untuk membangun pengetahuan 

matematika baru (NCTM, 2000). Hal ini sejalan dengan Permendikbud No. 58 

Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu 

tujuan pembelajaran matematika yang menfokuskan pada sikap logis, kritis, 

analitis, cermat, teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah 

dalam memecahkan masalah.  
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Pemecahan masalah sebagai proses aktivitas mental yang paling tinggi 

dalam pembelajaran matematika dapat membantu siswa belajar konsep dan 

keterampilan intelektual. Siswa harus didorong untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah matematis agar mereka terbantu memahami lebih lanjut arti dari 

pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat memfasilitasi transfer pengetahuan 

dalam skenario kehidupan nyata.. Hal ini sejalan dengan pendapat Schoenfeld 

(2013) yang menyatakan bahwa tujuan utama siswa belajar pemecahan masalah 

adalah agar siswa belajar matematika karena matematika bukan hanya belajar 

fakta dan prosedur tetapi juga belajar bagaimana siswa dapat mengajukan dan 

menyelesaikan masalah. 

Terkait mengenai pemecahan masalah sebagai proses aktivitas mental 

dalam pembelajaran matematika, kemampuan pemecahan masalah matematis 

menjadi salah satu fokus yang diajarkan di sekolah. Omrod (2009a) menyatakan 

bahwa siswa mengerjakan pemecahan masalah jika guru telah melakukan apa 

yang seharusnya dikerjakan. Siswa memandang pemecahan masalah matematis 

sebagai usaha yang cepat dan tidak memerlukan pemikiran. Hal ini sejalan dengan 

fenomena yang terjadi pada siswa di tingkat  Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Dalam studi pendahuluan melalui forum Musyawah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) matematika di tingkat sekolah maupun kecamatan Cilandak Jakarta 

Selatan, diketahui bahwa salah satu persoalan yang dihadapi guru adalah 

keterampilan siswa dalam pemecahan masalah matematis dan daya juang mereka 

terhadap tugas-tugas matematika. Pada umumnya siswa belum mampu 

menghubungkan pengetahuan yang mereka punya dengan persoalan matematika 

yang mereka hadapi. Siswa memiliki keterbatasan dalam memahami situasi yang 

terdapat pada sebuah masalah, merepresentasikan masalah menjadi bentuk pola, 

dan melakukan analisis. Siswa mengembangkan strategi pemecahan masalahnya 

sendiri melalui proses trial and error tanpa instruksi formal. Siswa mudah 

menyerah ketika dirasakan tidak menemukan cara penyelesaiannya. Salah satu 

implikasi dari persoalan ini adalah kegagalan siswa di ajang Kompetisi 

Matematika tingkat Provinsi DKI Jakarta. 
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Ajang kompetisi matematika merupakan wadah pengembangan potensi 

bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan 

soal-soal pada ajang kompetisi tersebut merupakan jenis soal pemecahan masalah. 

Dari tujuh SMP Negeri dan 21 SMP swasta di kecamatan Cilandak Jakarta 

Selatan, hanya sedikit SMP negeri dan swasta yang mewakili wilayah sampai ke 

babak final. Berdasarkan data dari MGMP provinsi DKI Jakarta, diketahui sejak 

tahun 2010 tidak lebih dari dua SMP baik negeri maupun swasta yang mewakili 

wilayah kecamatan Cilandak sampai ke babak final.  

Berikut contoh soal kompetisi matematika Provinsi DKI Jakarta babak 

penyisihan yang merupakan kategori soal pemecahan masalah.  

Soal 1. 

Diketahui xy= 42, yz = 63, dan xz = 54. Nilai x
2
 + y

2
+ z

2
 adalah ....   

Soal 2.  

Gambar disamping adalah tiga buah kaleng cat yang dililit oleh 

sebuah plester. Jika panjang diameter masing-masing kaleng cat 

14 cm, maka panjang plester minimal yang diperlukan untuk 

dililitkan pada ketiga kaleng cat itu adalah .... 

Kedua soal diatas merupakan soal tidak rutin terkait materi kelas VII dan VIII. 

Soal pertama adalah soal kelas VII materi bilangan bulat. Soal kedua adalah soal 

kelas VIII materi garis singgung lingkaran. Soal pertama dapat diselesaikan 

dengan terlebih dahulu mencari Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan soal 

kedua adalah soal sabuk lilitan yang dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu 

merepresentasikan masalah kedalam gambar berikut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara:   

3(2r) + 3(120
o
 x keliling lingkaran) = 6r + keliling lingkaran 

                360
o
 

Bukti empiris tersebut diperkuat dengan beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan persoalan pemecahan masalah. Persoalan pemecahan masalah 

matematis sudah sejak lama menjadi perhatian khusus untuk diteliti. Gagne 

(1983) menyatakan bahwa makalah dari National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) yang dibacanya mengenai pemecahan masalah ternyata 

sudah terlebih dahulu dijabarkan dalam penelitiannya.  

2r 2r

120º

120º

120º
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Lester sudah 20 tahun lalu melakukan penelitian tentang pemecahan 

masalah. Hingga saat ini, konsentrasi Lester tetap konsisten pada penelitian 

tentang pemecahan masalah. Lester (2013) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah memerlukan kedekatan pengetahuan pedagogis dan keahlian guru dalam 

pengambil keputusan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tolok 

ukur pencapaian kompetensi dalam kajian Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment 

(PISA). Hal ini diidentifikasi dari soal-soal TIMSS dan PISA yang merupakan 

jenis soal pemecahan masalah.  

Menurut Garofalo & Lester (1985) dan Silver (dalam Kuzle, 2013), 

rendahnya kinerja pemecahan masalah siswa bukan karena ketidakcukupan 

konten pengetahuan matematika dan fakta, tetapi lebih dikaitkan dengan 

ketidakmampuan siswa untuk menganalisis masalah, memahami, menilai 

kecukupan informasi yang diberikan, mengatur pengetahuan dan fakta-fakta yang 

mereka miliki dengan tujuan menyusun rencana, mengevaluasi kelayakan 

pelaksanaan rencana yang disusun sebelumnya, dan mengevaluasi kewajaran 

hasilnya. Newell, Shaw, & Simon (1958) memprediksi kinerja pemecah masalah 

dalam menangani tugas-tugas tertentu melibatkan penggunaan berulang informasi 

yang tersedia untuk memulai eksplorasi, pada gilirannya mengungkapkan 

informasi lebih lanjut sampai ditemukan cara penyelesaian akhir.  

Studi mengenai kinerja pemecahan masalah telah dilakukan oleh Skemp 

(1962), Lester (2013), Schoenfeld (2013), Lee, Chen, & Chang (2014). Hasil studi 

menunjukkam bahwa keberhasilan kinerja pemecahan masalah melibatkan 

ketersediaan konsep, koordinasi pengalaman sebelumnya (pengaktifan jaringan 

skema pengetahuan dan informasi terkait), modifikasi metode atau strategi, 

representasi, pola inferensi, intuisi dan kegiatan refleksi. Lebih lanjut Schoenfeld 

(2013) menyatakan bahwa selain keterlibatan aspek di atas, terdapat aktivitas 

perlu dan cukup untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam 

memecahkan masalah yaitu pemantauan, self-efficacy, dan sistem kepercayaan 

(tentang dirinya, matematika, dan pemecahan masalah).  
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Self-efficacy sebagai mediasi pemecahan masalah matematis (Pajares & 

Miller, 1994) memiliki peran sentral dalam kontribusi pembelajaran yang 

memotivasi seseorang untuk belajar (Bandura, 1994). Schunk (1987) dan Bandura 

(1994) menyatakan bahwa siswa cenderung akan termotivasi untuk mencoba 

melakukan tugas sendiri jika mereka mengamati keberhasilan orang lain terhadap 

tugas tersebut. Sebaliknya, siswa yang mengamati orang lain gagal dapat 

menyebabkan mereka tidak memiliki kompetensi untuk berhasil.  

Self-efficacy dan sistem kepercayaan siswa pada daya dan kegunaan 

matematika dapat dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang pengetahuan 

mereka (Omrod, 2009a), gender, dan pengalaman sebelumnya pada mekanisme 

umum (Pajares & Miller, 1994). Selanjutnya, Omrod (2009a) menyatakan bahwa 

keberagaman semacam itu secara alamiah akan mempengaruhi kemampuan 

mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran tingkat 

tinggi. Pajares (dalam Ramdass & Zimmerman, 2008) menyatakan bahwa ketika 

penilaian self-efficacy dibuat khusus untuk sebuah tugas, maka mereka dapat 

memprediksi kinerja yang lebih baik dari tindakan konsep diri.  

Bandura (1994) menyatakan bahwa perasaan self-efficacy yang kuat akan 

membuat semakin tinggi tujuan dan komitmen. Siswa yang memiliki rasa 

keberhasilan tinggi akan memvisualisasikan skenario sukses yang memberikan 

panduan positif dan mendukung kinerja. Sedangkan siswa yang meragukan 

keberhasilan akan menvisualisasikan skenario kegagalan dan memikirkan banyak 

hal yang salah. Hal ini diperkuat oleh bukti empiris hasil kajian PISA tahun 2012 

yang memberikan informasi bahwa self-efficacy matematis memiliki hubungan 

kuat dengan kinerja.  

Berdasarkan uraian tentang peemecahan masalah dan self efficacy di atas, 

pemecahan masalah dan self-efficacy matematis merupakan bagian penting yang 

harus dimiliki oleh siswa. Upaya mengimplementasikan keberhasilan itu 

memerlukan suatu pembelajaran bermakna yang melibatkan sebuah pendekatan. 

Pendekatan tersebut harus mampu menumbuhkan refleksi dan penggalian ide-ide 

matematika untuk menjelaskan perilaku kognitif individu dalam media sosial.  
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 Kuzle (2013) menjelaskan bahwa proses metakognitif diperlukan dalam 

proses pemecahan masalah dan perubahan perilaku afektif seperti ketekunan, 

kegigihan, keyakinan, dan frustrasi. Perilaku afektif akan berubah selama proses 

pemecahan masalah, dan berhubungan dengan keberhasilan siswa ketika 

memecahkan masalah. Dalam situasi transisi, tindakan metakognitif paling sering 

ditangani pada saat tahap pemecahan masalah sebagai hasil dari umpan balik. 

Mokos & Kafoussi (2013) memberikan kontribusi hasil studinya bahwa 

setiap jenis masalah akan memunculkan strategi metakognitif secara spontan yang  

ditandai dengan pengakuan siswa terhadap jenis masalah matematika. Hal ini 

dapat membantu guru untuk menekankan sejumlah aspek strategi metakognitif 

siswa, dan merancang rencana intervensi dalam rangka meningkatkan fungsi 

kontrol metakognitif utamanya dalam masalah yang kompleks. Mevarech & 

Arami (dalam Mokos & Kaffoussi, 2013) menyatakan bahwa melalui bimbingan 

metakognitif dalam kelompok kecil, siswa dapat memperoleh kinerja pemecahan 

masalah yang baik dan menciptakan masalah lingkungan sosial yang interaktif.  

Dalam pemantauan metakognitif, Zimmerman & Schunk (dalam Ramdass 

& Zimmerman, 2008) menyatakan bahwa perencanaan strategis dan keyakinan 

self-efficacy merupakan prekursor pemikiran untuk belajar atau kinerja. Tahap 

kinerja melibatkan proses, seperti penerapan strategi pembelajaran dan 

pemantauan metakognitif. Lester (2013) berpandangan bahwa kegiatan 

matematika memberikan peran menonjol dalam aktivitas metakognitif baik oleh 

individu maupun kelompok. Kegiatan rutin dan terus menerus adalah fitur kunci 

keberhasilan pada tugas-tugas matematika yang kompleks.  

Berdasarkan prinsip kompleksitas, ada interaksi yang dinamis antara 

konsep matematika dan proses (termasuk metakognitif). Pengembangan 

pemahaman tentang konsep-konsep matematika setidaknya memerlukan strategi 

heuristik, keterampilan, kontrol proses, dan kesadaran berpikir sendiri. Lester 

(2013) menyatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah yang menekankan 

pengembangan keterampilan metakognitif harus melibatkan guru dalam tiga peran 

yang berbeda, yakni sebagai: 1) monitor eksternal; 2) fasilitator kesadaran 

metakognitif siswa; dan 3) model ahli pemecah masalah dari metakognitif. 
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Pendekatan berikutnya yang dianggap dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah adalah pendekatan problem posing. Pendekatan problem 

posing menekankan hubungan antara ide-ide matematika dan aktivitas 

pembelajaran matematika. Aktivitas pembelajaran matematika dengan pendekatan 

problem posing dapat merangsang berpikir tingkat tinggi dan berpikir divergen 

(Ghasempour, Bakar, & Jahanshahloo, 2013), sehingga membantu siswa dalam 

menguasai kemampuan pemecahan masalah (Silver, 1994).  

Pendekatan problem posing dapat membantu siswa dalam berkreasi 

tentang suatu ide baru dari materi yang sedang dipelajari. Siswa harus diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau membuat soal. Siswa dituntut 

memahami soal itu dengan baik sebagai tahap awal dalam pemecahan masalah. 

Keterkaitan ini diperkuat dengan hasil penelitian Abu-Elwan (1999) yang 

menunjukkan bahwa efektivitas strategi pengajuan atau pembuatan soal (problem 

posing) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Lebih lanjut Abu-

Elwan menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan rendah dapat 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah melalui bekerja secara 

kooperatif.  

Brown & Walter (2005) menyatakan bahwa fokus pada problem posing 

dapat memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh kualitas pengembangan 

kemampuan dalam menerima dan mengubah masalah. Secara alami, ketika siswa 

memulai memecahkan masalah dengan pertanyaan (posing) yang sederhana, 

kemudian pertanyaan itu dikembangkan lebih spesifik,”apa yang terjadi jika 

tidak?”, bagaimana jika seharusnya?” dapat diprediksi siswa akan memiliki 

kebiasaan menciptaan masalah baru atau memodifikasi masalah.  

Selain dapat membantu dalam menguasai kemampuan pemecahan 

masalah, pendekatan problem posing juga berpengaruh terhadap perasaan self-

efficacy matematis (Akay & Boz, 2010). Silver (1994) menyatakan bahwa 

pengajaran yang berorientasi pada problem posing dapat mempengaruhi secara 

positif prestasi dan sikap siswa terhadap matematika.  
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Berdasarkan uraian tentang pendekatan metakognitif dan pendekatan 

problem posing, kedua pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang 

diperkirakan dapat digunakan dalam capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis dan memiliki hubungan dengan perasaan self-efficacy. Untuk 

menciptakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran dengan penerapan 

pendekatan pembelajaran tersebut maka faktor kemampuan awal matematis siswa 

perlu menjadi bahan pertimbangan. Menurut Suryadi (2005) kemampuan 

matematika siap pakai yang dimiliki siswa menjadi salah satu faktor yang harus 

menjadi perhatian guru agar tercipta proses pembelajaran matematika yang 

memberikan hasil optimal.  

Kemampuan Awal Matematis (KAM) merupakan kemampuan yang dapat 

menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. Dalam teori belajar bermakna, 

Ausubel & Fitzgerald (1961) menyatakan bahwa belajar bermakna timbul jika 

siswa dapat mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

sebelumnya yang dimiliki. Prajitno & Mulyatini (dalam Murni, 2013) menyatakan 

bahwa kemampuan siswa untuk mempelajari ide-ide baru bergantung pada 

pengetahuan awal mereka dan struktur kognitif yang sudah ada. Struktur kognitif 

tersebut berfungsi untuk mengaitkan antara konsep dan prosedur.  

Omrod (2009a) menyatakan bahwa matematika bersifat hirarkis, yakni 

konsep dan prosedur yang kompleks merupakan pengembangan dari konsep yang 

lebih sederhana dan prosedur yang lebih mendasar. Konsep sederhana dan 

prosedur yang lebih mendasar didapat dari pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 

Semakin sering siswa memanggil informasi dari pengetahuan awal semakin 

mudah mereka memanggil informasi baru yang diperlukan (Schunk, 1987) 

sehingga hubungan ini dapat meningkatkan prestasi matematika siswa secara 

dramatis (Trianto, 2011). 

Dari uraian singkat mengenai kemampuan awal matematis, salah satu 

faktor kebermaknaan proses pembelajaran adalah dengan adanya peranan siswa 

terkait dengan kemampuan awal matematisnya. Tercapainya kemampuan 

pemecahan masalah dan self-efficacy matematis diperkirakan dapat terjadi jika 

dalam proses pembelajaran terdapat sebuah pengaruh interaksi antara pendekatan 
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pembelajaran yang digunakan dengan kemampuan awal matematis yang siswa 

miliki. Dengan demikian, studi ini berfokus pada penerapan pendekatan 

pembelajaran yang diperkirakan dapat memberikan capaian kemampuan 

pemecahan masalah dan self-efficacy matemaits siswa lebih optimal. Oleh karena 

studi ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka judul 

penelitiannya  adalah “Implementasi Pendekatan Metakognitif dan Problem 

Posing dalam Pencapaian Kemampuan Pemecahan Masalah dan Self-Efficacy 

Matematis Siswa (Studi Eksperimen terhadap Salah Satu SMP Swasta di Jakarta)”  

 

1.2  Rumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

metakognitif dan yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

problem posing?  

2. Berdasarkan KAM: 

a. Apakah terdapat perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis kelompok siswa yang memiliki KAM tinggi antara yang  

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan problem 

posing? 

b. Apakah terdapat perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis kelompok siswa yang memiliki KAM sedang antara yang  

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan problem 

posing? 

c. Apakah terdapat perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis kelompok siswa yang memiliki KAM rendah antara yang  

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan problem 

posing? 
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3. Apakah terdapat perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang, dan rendah yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif? 

4. Apakah terdapat perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang, dan rendah yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan problem posing? 

5. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara faktor pendekatan pembelajaran 

(metakognitif dan problem posing) dan KAM terhadap capaian kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa? 

6. Apakah terdapat  perbedaan capaian self-efficacy matematis antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan problem posing? 

7. Apakah terdapat  perbedaan capaian self-efficacy matematis antara siswa yang 

memiliki KAM tinggi, sedang, dan rendah yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan metakognitif dan yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan problem posing? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menelaah pencapaian siswa terkait kemampuan pemecahan masalah dan self-

efficacy matematis akibat diterapkan pendekatan metakognitif dan problem 

posing. Adapun tujuan penelitian secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

1. Menelaah perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif 

dan yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan problem posing. 

a. Menelaah perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

kelompok siswa yang memiliki KAM tinggi antara yang  memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan problem posing. 

b. Menelaah perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

kelompok siswa yang memiliki KAM sedang antara yang  memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan problem posing. 

2. 
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c. Menelaah perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

kelompok siswa yang memiliki KAM rendah antara yang  memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan problem posing. 

3.  Menelaah perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang, dan rendah yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif. 

4.  Menelaah perbedaan capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang, dan rendah yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan problem posing. 

5. Menelaah pengaruh interaksi antara faktor pendekatan pembelajaran 

(metakognitif dan problem posing) dan KAM terhadap capaian kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa? 

6.  Menelaah perbedaan capaian self-efficacy matematis antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan problem posing. 

7.  Menelaah perbedaan capaian self-efficacy matematis siswa yang memiliki 

KAM tinggi, sedang, dan rendah antara yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan metakognitif dan yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan problem posing. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kualitas 

pembelajaran matematika secara umum dan khusus. Adapun manfaat penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Segi teori 

Meskipun teori yang melandasi pemecahan masalah, self-efficacy, 

metakognitif, dan problem posing telah banyak dikaji, namun hasil penelitian 

ini dapat memperkaya dan melengkapi teori-teori yang telah ada tentang 

pemecahan masalah, self-efficacy, pendekatan metakognitif, dan pendekatan 

problem posing.  
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2. Segi praktik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran alternatif sudut pandang 

bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran dan penentuan penilaian 

yang tepat. Hasil penelitian ini dapat pula menjadi alternatif bagi guru dalam 

menvariasikan atau mengkombinasikan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran matematika. 

3. Segi isu atau aksi sosial 

Bahan acuan, pertimbangan, dan pengembangan penelitian sejenis bagi para 

peneliti lainnya. 

 

1.5  Definisi Operasional  

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka perlu diberikan batasan 

istilah atau definisi operasional sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis yang di maksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan yang diperoleh dari proses kegiatan siswa 

(perseorangan atau kelompok) yang menggabungkan aspek konsep dan aturan 

yang diperoleh dari pengetahuan sebelumnya (pemahaman masalah), 

keterampilan memecahkan masalah dengan strategi yang tepat, dan 

kemampuan dalam melakukan refleksi.   

2. Self-efficacy matematis 

Self-efficacy matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keyakinan 

dalam belajar matematika khususnya penilaian kemampuan siswa untuk 

memecahkan masalah matematika tertentu, dan melakukan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan matematika. Proses pengembangan self-efficacy 

matematis dilakukan pada kegiatan awal, inti, dan diakhir pembelajaran yang 

meliputi: 

a. penguasaan pengalaman; 

b. pengalaman mengamati kesuksesan dan kegagalan orang lain; 

c. persuasi sosial; 

d. memodifikasi keyakinan self-efficacy. 
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3. Pendekatan metakognitif 

Pendekatan metakognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yang menanamkan kesadaran bagaimana siswa dituntut cerdas 

dalam memanfaatkan kecerdasannya dalam merancang, memonitor, serta 

mengontrol apa yang dilakukannya. Pendekatan metakognitif yang dimaksud 

bertujuan untuk menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan, 

memfokuskan pertanyaan kepada pemahaman masalah, pengembangan 

hubungan antara pengetahuan yang lalu dan sekarang, penggunaan strategi 

penyelesaian permasalahan yang tepat, merefleksikan proses dan solusi, serta 

membantu siswa untuk mengembangkan konsep dirinya. Prinsip yang akan 

diterapkan kepada siswa dalam penelitian ini mengadaptasi dari Lester (2013) 

yakni prinsip keterlibatan berkepanjangan (siswa terlibat dalam tugas yang 

teratur selama jangka waktu lama), prinsip berbagai tugas (kesempatan siswa 

menyelesaikan tugas pemecahan masalah dari berbagai jenis masalah), 

prinsip interaksi kelompok (siswa terlibat kerja pada kelompok kecil). 

4. Pendekatan problem posing 

Pendekatan Problem Posing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendekatan pembelajaran yang melatih siswa untuk merumuskan atau 

mengajukan masalah dari situasi yang tersedia kemudian melakukan 

penyelesaian terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan tersebut. 

5. Kelompok Kemampuan Awal Matematis (KAM)  

KAM adalah tingkat kedudukan siswa yang didasarkan hasil tes KAM yang 

diberikan di awal sebelum penelitian ini dilakukan. Pengelompokkan siswa 

kategori tinggi, sedang, dan kurang diambil berdasarkan distribusi proporsi 

dibawah area 68% disebelah kiri dan kanan kurva satu simpangan baku.  

 

 

 


