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Abstrak:The aimed of this study is to describe the process of students metacognition 

while solving mathematical problem. Three university students from mathematic 

education department were chosen for the subject. The students metacognition 

process was analyzed qualitatively using sheets of test and interviews. The results 

showed that metacognitive awareness occurs when subject is understanding the 

problem with indicator subject knew what to do, metacognitive regulation occurs 

when subject is making strategies for solving the problem with indicators subject 

devising and selecting strategies, and metacognitive evaluation occurs when subject 

is evaluating his steps when solving the problem with indicators assessment of the 

result and effectiveness of selected strategies. 
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I. PENDAHULUAN 

Alasan utama untuk belajar matematika adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Tanpa 

kemampuan untuk memecahkan masalah, kegunaan dan pengaruh dari ide-ide matematika, pengetahuan-

pengetahuan matematika, dan keterampilan-keterampilan matematika menjadi terbatas [1]. 

Masalah merupakan hal yang sangat relatif. Pertanyaan matematika disebut masalah apabila 

pertanyaan tersebut menantang untuk dijawab, dimana jawaban dari pertanyaan tersebut tidak dapat 

dilakukan secara rutin [2]. 

Referensi [3] menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, masalah dapat disajikan 

dalam bentuk soal tidak rutin seperti soal cerita, penggambaran fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar, 

atau teka-teki. Masalah tersebut kemudian disebut masalah matematika karena mengandung konsep 

matematika. 

Proses memecahkan masalah matematika disebut pemecahan masalah matematika. Referensi [4] 

menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan dasar untuk keberhasilan siswa dalam 

belajar matematika. Melalui pemecahan masalah matematika, siswa mengembangkan kemampuannya 

dalam membangun pengetahuan matematika yang baru, memecahkan masalah dalam berbagai konteks 

yang berkaitan dengan matematika, menerapkan berbagai strategi yang diperlukan, dan merefleksikan 

proses pemecahan masalah matematika [5]. 

Keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah matematika dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

yaitu: konsentrasi, pendapat tentang matematika, motivasi, penghargaan terhadap diri sendiri, pengalaman 

awal, latar belakang matematika,  struktur masalah, dan rasa percaya diri ([6],[7],[8],dan [9]). Faktor lain 

yang juga mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah matematika adalah 

metakognisi([10],[11],[12], dan[13]).  

Metakognisi merupakan kesadaran dan managemen dari proses dan produk kognitif yang 

dimiliki seseorang, atau secara sederhana disebut sebagai “berpikir mengenai berpikir” (Kuhn dalam 

[14]). Brown (1987)mendefinisikan metakognisi sebagai suatu kesadaran terhadap aktivitas kognisi diri 

sendiri, metode yang digunakan untuk mengatur proses kognisi diri sendiri dan suatu penguasaan 

terhadap bagaimana mengarahkan, merencanakan, dan memantau aktivitas kognitif [5]. 

Metakognisi memiliki peran penting dalam pemecahan masalah matematika. Referensi [15] 

menyatakan bahwa metakognisi membantu pemecah masalah untuk mengakui adanya masalah yang perlu 

diselesaikan, untuk membedakan apa sebenarnya masalahnya, dan untuk memahami bagaimana mencapai 

tujuan atau solusi dari masalah. 

Referensi [16] dan [17]menyatakan bahwa peran metakognisi dalam pemecahan masalah terdiri 

dari metacognitive awareness, metacognitive evaluation, dan metacognitive regulation.Metacognitive 

awareness berkaitan dengan kesadaran individu tentang keberadaannya dalam proses memecahkan 

masalah, pengetahuan-pengetahuan khusus tentang masalah yang dihadapi, dan pengetahuan tentang 
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strategi-strategi untuk memecahkan masalah. Metacognitive awareness juga mencakup pengetahuan 

tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang mungkin dilakukan didalam 

proses memecahkan masalah. Selanjutnya, metacognitive evaluation mengacu pada penilaian yang dibuat 

mengenai proses berpikir, kapasitas berpikir, dan keterbatasan diri sendiri ketika bekerja pada situasi 

tertentu, sedangkan metacognitive regulation terjadi ketikaseseorang menggunakan keterampilan 

metakognitifnya untuk mengatur pengetahuan dan berpikirnya. Metacognitive regulation mengacu pada 

pengetahuan seseorang tentang strategi (termasuk bagaimana dan kapan menggunakan strategi tertentu) 

dan penggunaan keterampilan executive (perencanaan, mengoreksi, pengaturan tujuan) untuk 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya kognitif mereka sendiri. 

Mengetahui peran penting metakognisi dalam pemecahan masalah matematika, peneliti 

beranggapan bahwa perlu dilakukan kajian tentang proses metakognisi siswa dalam memecahkan masalah 

matematika. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul Proses Metakognisi 

Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam Pemecahan Masalah Matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Subjek terdiri dari 3 mahasiswa pendidikan 

matematika Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan tes tertulis dan wawancara.Wawancara dilakukan saat subjek mengerjakan soal dan sesaat 

setelah subjek mengerjakan soal yang diberikan.Proses metakognisi mahasiswa dianalisis dengan 

menggunakan indikator yang diadaptasi dari Magiera dan Zawojewski (2011).  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metacognitive awareness, metacognitive regulation, dan 

metacognitive evaluation terlibat ketika subjek memecahkan masalah matematika. Berikut adalah contoh 

proses metakognisi dua dari tiga subjek penelitian yang telah dilakukan. 

1. Proses metakognisi subjek S1 

 Pada tahap awal, mula-mula subjek S1 memahami masalah yang diberikan.Ia menyadari bahwa 

tumpukan kartu tersebut memiliki suatu pola.Perhatikan transkip wawancara berikut. 

Subjek S1: “…jadi itu kan tumpukan kartu, nah tumpukan kartu itu tu ada polanya. Jadi kalau 

setelah dilihat-lihat itu kan kartunya ada dibikin segitiga ada yang dijadiin 

alasnya,  tapi lebih kayaknya bukan alas sih, kayak tutupnya gitu, soalnya kan 

bagian bawahnya ga punya. Berarti itu ada deretannya, jadi kan dari segitiga 

dua trus alas satu trus segitiganya empat kartu dan alasnya dua dan sebagainya 

ke bawah…” 

Setelah memahami masalah, subjek S1 membuat dua buah deret, yaitu deret yang terbentuk dari 

kartu yang membentuk segitiga dan kartu yang membentuk alas. Pada tahap ini, subjek S1 mengalami 

proses metakognisi jenis regulation, hal ini karena ia merencanakan strategi pemecahan. Perhatikan 

gambar 1 dan hasil wawancara berikut. 

 
Gambar 1. Deret yang dibentuk subjek S1 

 

Subjek S1: “Nah trus karena itu deretnya kan dua satu empat dua enam dan seterusnya, nah 

makanya daripada bingung aku bikin dua (dua deret) yaitu kartu yang disusun 

membentuk segitiga tak buat deret sendiri trus kartu yang berbentuk alas tak buat 

deret sendiri. 

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa subjek S1 mengalami proses metakognisi jenis 

evaluation karena ia menilai kemampuannya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat “…nah 

makanya daripada bingung aku bikin…” 
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Pada langkah berikutnya, ia menyadari bahwa kedua deret tersebut adalah deret aritmetika, 

sehingga ia menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan rumus umum untuk deret 

aritmetika. Perhatikan gambar 2 dan gambar 3 berikut. 

 
Gambar 2. Jawaban Subjek S1 soal 1a 

 

 
Gambar 3. Jawaban subjek S1 soal 1b 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ia meyakini langkah yang ia kerjakan benar. Ia menyatakan 

bahwa ia telah menghitung ulang dan ia meyakini asal rumus untuk menghitung    tidak salah berarti 

jawabannya benar. Pada tahap ini, subjek S1 mengalami proses metakognisi jenis evaluation karena ia 

mampu menilai pekerjaannya.Perhatikan transkip wawancara berikut. 

Subjek S1: “…kalau dari rumusnya atau apa sih kayaknya ga salah, cuman mungkin nanti ga 

tau ngitungnya tapi kayaknya tadi pas kupastiin sudah bener sih…ya dihitung 

ulang, tak bikin lagi, asal rumusnya ga salah berarti jawabanku ga salah..”

  

Sesaat setelah menyelesaikan masalah tersebut, subjek S1 meneliti kembali langkah pengerjaan 

yang ia lakukan. Ia menyatakan bahwa mula-mula ia mengalami kebingungan tentang rumus deret untuk 

menjumlahkan, tetapi ia menyadari informasi awal yang ada. Pada tahap ini ia mengalami proses 

metakognisi awareness karena mengetahui apa yang harus dilakukannya. 

Subjek S1: “…kan tadi kan aku masih bingung, maksudnya, rumus S itu gimana, rumus deret 

itu gimana, buat ngejumlahin. Trus akhirnya karena sudah ada informasi kalau 3 

tingkat 15 kartu trus udah dibuat deret nya trus aku pakai informasi awal yang 

ada to, trus aku buat ngecek, yaitu yang jumlah kartu 15, trus rumusnya tu pakai 

tadi yang aku ngasal-ngasal itu. Ternyata setelah dimasukin rumusnya bene…” 

Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 di atas, dapat diketahui bahwa jawaban akhir yang ia peroleh 

adalah 155 dan 5787 kartu. Perhatikan bahwa kedua jawaban yang diperoleh tersebut benar. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa ia meyakini hasil yang ia peroleh. Hal ini karena ia menyatakan bahwa 

rumus yang digunakan benar dan ia sudah memastikan bahwa rumus tersebut benar.Pada tahap ini, subjek 

S1 mengalami proses metakognisi jenis evaluationkarena menilai hasil pekerjaannya.Perhatikan hasil 

wawancara berikut. 

Subjek S1: “…kayaknya jawabanku bener sih…, karena rumusnya bener dan rumusnya sudah 

kuastiin bener…” 

 

2. Proses metakognisi subjek S2 

Pada tahap awal, subjek S2 memahami masalah yang diberikan.Ia menyatakan bahwa tingkat 

pertama ada 8, tingkat kedua ada 5, tingkat ketiga ada dua. Ia menemukan bahwa beda dari barisan 

tersebut adalah tiga. Perhatikan gambar 4 dan transkip wawancara berikut. 
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Gambar 4. Langkah kerja subjek S2 

Subjek S2:   “…pertama kan mikirnya yang tingkat pertama jumlahnya ada delapan, tingkat 

kedua ada lima…, selisihnya tiga-tiga, terus dijumlahkan…” 

Selanjutnya, ia menghitung banyaknya kartu yang dibutuhkan dengan cara manual. Hal ini 

mengindikasikan subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis regulation, karena ia menggunakan 

strategi pemecahan. Perhatikan gambar 5 berikut. 

 
 

Gambar 5. Langkah kerja subjek S2 

Ia menemukan bahwa       . Namun demikian, ia menyatakan bahwa hal tersebut tidak 

mungkin. Pada tahap ini subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis evaluation, karena ia menilai 

pekerjaannya. 

Subjek S2:   “…ra mungkin, delapan, dua tiga….” 

 
Gambar 6. nilai     yang ditemukan subjek S2 

Selanjutnya ia menghitung dengan menggunakan rumus untuk mencari suku ke   pada barisan geometri. 

Perhatikan gambar berikut. 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

 

MP 273 
 

 
Gambar 7. Langkah kerja subjek S2 

Namun ia terlihat ragu-ragu dengan jawaban yang diperolehnya. Hal ini menyebabkan ia menghitung 

ulang kembali barisan yang ditulisnya di awal, yaitu sebagai berikut. 

 
Gambar 8. hitung ulang yang dilakukan subjek S2 

Ia menemukan bahwa banyaknya kartu yang dibutuhkan untuk membuat rumah kartu yang 

terdiri dari 10 tingkat sebanyak 157. Namun ia menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin, hal ini karena 

kartu tersebut tidak akan membentuk segitiga jika dijumlahkan. Pada tahap ini, subjek S2 mengalami 

proses metakognisi jenis evaluation karena melakukan penilaian terhadap hasil yang 

diperolehnya.Perhatikan transkip wawancara di bawah ini. 

Subjek S2:  “…soalnya, soalnya, sepertinya tidak akan membentuk segitiga kalau, kalau 

dijumlahkan semuanya…” 

 Selanjutnya, subjek S2 menggunakan cara lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Ia 

menyadari bahwa rumus umum yang terdapat pada barisan aritmetika dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah ini. Hal ini menandakan bahwa subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis 

awareness karena tau apa yang harus dilakukan. Ia menyatakan bahwa     dan      , hal ini 

menyebabkan nilai    . Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar 9. Nilai b 
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Penggunaan cara yang berbeda ini juga menandakan bahwa subjek S2 mengalami proses metakognisi 

jenis regulation. 

Setelah menemukan nilai  , ia segera menyelesaika masalah yang diberikan. Mula-mula ia 

menghitung     yang selanjutnya digunakan untuk menghitung    . Ia menemukan bahwa banyaknya 

kartu yang dibutuhkan untuk membuat rumah kartu dengan ketinggian 10 tingkat adalah 1250.Perhatikan 

gambar di bawah ini. 

 
 

Gambar 10. Jawaban soal 1a 

Dengan cara yang sama, ia menemukan bahwa banyaknya kartu yang dibutuhkan untuk membuat rumah 

kartu setinggi 62 adalah 7998 kartu. 

 Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek S2 berpikir kembali setelah menyelesaikan 

masalah yang diberikan.Ia menyatakan bahwa satu tingkat dua kartu, dua tingkat 7 kartu, tiga tingkat 15 

kartu. Selanjutnya, ia menemukan bahwa beda dari barisan tersebut juga memiliki suatu pola. Perhatikan 

transkip wawancara berikut. 

Subjek S2:  “…5 sama 8 selisihnya 3, berarti nanti ditambah lagi, 8 ditambah 3 kan sebeas, 

berarti 26…nah polanya kan kaya gitu..” 

 Pada tahap berikutnya, ia menghitung banyaknya kartu yang dibutuhkan untuk rumah kartu 

dengan 10 tingkat dengan cara manual. Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar 11. cara ketiga/terakhir subjek S2 

Ia menemukan bahwa banyaknya kartu yang dibutuhkan adalah 155 kartu.Perhatikan bahwa hasil yang 

diperoleh oleh subjek S2 benar. 

 Hasil wawancara menunjukkan subjek S2 menyadari bahwa jawaban pertama dan kedua yang ia 

peroleh untuk soal 1 A salah, sedangkan untuk jawaban yang menggunakan cara ketiga atau terakhir 

benar. Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa jawaban untuk soal no 1 B juga salah, hal ini karena ia 

menjawab soal 1B dengan cara pertama dan kedua. Ia belum menghitung jawaban soal 1B menggunakan 

cara terakhir yang ia peroleh. Pada tahap ini, subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis evaluation 

karena ia menilai hasil dan langkah pengerjaannya. Perhatikan transkip wawancara berikut. 

Subjek S2:   “…nah yang kedua juga salah berarti, karena tadikan yang pertama itu, udah dua 

tingkat, yang kedua kan aku juga ngitungnya kan juga yang dua tingkat.." 

 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa metacognitive awareness, 

metacognitive regulation, dan metacognitive evaluation terlibat ketika subjek memecahkan masalah 

matematika, yaitu sebagai berikut. 

1. Metacognitive Awareness 
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Secara umum metacognitive awareness terjadi ketika subjek menyadari apa yang harus 

dilakukannya. Hasil ini sejalan dengan pendapat [17] bahwa pengetahuan tentang apa yang harus 

dilakukannya merupakan metacognitive awareness. 

Metacognitive awareness pada subjek S1 terjadi ketika ia mengalami kebingungan tentang 

rumus deret untuk menjumlahkan, tetapi selanjutnya ia menyadari informasi awal yang ada.Pada subjek 

S2, metacognitive awareness terjadi ketika rumus umum yang terdapat pada barisan aritmetika dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya, metacognitive awareness subjek 

S3 terjadi ketika ia menyadari harus melakukan pengecekan terhadap pola yang diperolehnya secara 

coba-coba. 

2. Metacognitive Regulation 

Metacognitive regulation terjadi ketika subjek merancang atau menggunakan strategi 

pemecahan. Pada subjek S1, metacognitive regulation terjadi ketika ia merancang strategi pemecahan 

dengan membuat dua buah deret, yaitu deret yang terbentuk dari kartu yang membentuk segitiga dan 

kartu yang membentuk alas. Pada subjek S2, metacognitive regulation terjadi ketika iamenggunakan 

strategi pemecahan yaitu menghitung banyaknya kartu yang dibutuhkan dengan cara manual dan ketika ia 

menggunakan berbagai strategi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, metacognitive regulation pada 

subjek S3 terjadi ketika ia merencanakan strategi pemecahan yaitu ketika ia mencoba mencari rumus yang 

tepat untuk menentukan jumlah kartu yang dibutuhkan untuk membuat rumah kartu dan ketika ia 

mengetahui berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. 

3. Metacognitive Evaluation 

Metacognitive evaluation terjadi ketika subjek menilai langkah pengerjaan dan hasil yang ia 

peroleh. Metacognitive evaluation subjek S1 terjadi ketika ia meyakini langkah yang ia kerjakan benar 

karena ia telah menghitung ulang dan ketika ia meyakini bahwa jika rumus yang ia gunakan untuk 

menghitung    tidak salah berarti jawabannya benar.  

Pada subjek S2, metacognitive evaluation terjadi ketika ia menilai hasil yang diperolehnya yaitu 

ketika ia menyatakan bahwa jawaban untuk soal no 1 B juga salah karena ia menjawab soal 1B dengan 

cara pertama dan kedua yang ia yakini tidak tepat. Metacognitive evaluation subjek S3 terjadi ketika ia 

menilai hasil pekerjaan yaitu ketika subjek S3 meyakini jawaban yang diperolehnya benar asalkan 

perhitungan yang dilakukannya benar dan ketika ia melakukan penilaian terhadap efektivitas strategi yang 

dipilih, yaitu ketika ia menyatakan bahwa cara manual kurang efektif karena membutuhkan banyak 

energi. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses metakognisi jenis 

awareness, regulation, dan evaluationterjadi ketika subjek memecahkan masalah matematika. Proses 

metakognisi jenis awareness terjadi ketika subjek menyadari apa yang harus dilakukannya untuk 

memecahkan masalah.  Proses metakognisi jenis regulation terjadi ketika subjek membuat strategi 

penyelesaian dengan adanya indikator subjek merencankan dan memilih strategi pemecahan masalah, 

yaitu secara manual dan mencari rumus umum. Proses metakognisi jenis evaluation terjadi ketika subjek 

menilai langkah dan hasil pengerjaan dengan adanya indikator penilaian terhadap hasil yang diperoleh 

dan penilaian terhadap efektifitas strategi yang dipilih, yaitu ketika subjek meyakini jawabannya benar 

atau salah dan ketika subjek menilai cara manual membutuhkan banyak energi. 

 

 

B. Saran 

Penelitian ini masih terbatas dalam mendeskripsikan proses metakognisi siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Penelitian tentang peran metakognisi dalam memecahkan masalah 
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matematika masih harus dikembangkan. Penelitian berikutnya hendaknya mengkaji proses metakognisi 

siswa dalam memecahkan masalah matematika secara lebih mendalam. 
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