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Abstrak. : Metakognisi merupakan hal yang penting dalam memecahkan masalah 

matematika, yaitu dalam hal merencanakan proses berpikir, memonitoring proses 

berpikir dan mengevaluasi proses dan hasil berpikir ketika memecahkan masalah. 

Masalah matematika dalam penelitian ini adalah masalah open-ended. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan profil metakognisi siswa SMP  dalam 

memecahkan masalah  open-ended ditinjau dari tingkat kemampuan siswa. Penelitian 

ini dilakukan di kelas VII SMPN 5 Kendari  pada semester genap tahu ajaran 

2014/2015 dengan subjek masing-masing satu siswa dengan tingkat kemampuan 

matematika tinggi, sedang dan rendah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, 

penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam memecahkan masalah open-ended, subjek yang memiliki 

tingkat kemampuan matematika tinggi, melibatkan metakognisinya melalui aktivitas 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap pentahapan Polya, subjek yang 

memiliki tingkat kemampuan matematika sedang, melibatkan metakognisinya hanya 

melalui aktivitas perencanaan dan evaluasi pada setiap pentahapan Polya dan subjek 

yang memiliki tingkat kemampuan matematika rendah, melibatkan metakognisinya 

hanya melalui aktivitas perencanaan pada setiap pentahapan Polya.  

 
                Kata Kunci: Profil metakognisi, masalah open-ended dan tingkat kemampuan 

siswa.   

 

I. PENDAHULUAN 

Masalah dalam penelitian ini adalah masalah open-ended materi geometri bangun datar. Ada 

beberapa pendapat tentang pengertian masalah open-ended, misalnya Takahashi (2006), masalah open-

ended adalah masalah yang mempunyai banyak solusi. Becker dan Shimada (1997) mengatakan bahwa 

pembelajaran yang melibatkan masalah open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu 

permasalahan yang memiliki penyelesaian yang benar lebih dari satu.  

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, subjek menggunakan pentahapan Polya 

(1973), yaitu: (1) tahap memahami masalah; (2) tahap membuat rencana pemecahan masalah; (3) tahap 

melaksanakan rencana pemecahan masalah dan (4) tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah.  

Dalam hubungannya dengan pembelajaran, pemecahan masalah perlu diajarkan kepada siswa 

karena memiliki tujuan tertentu. Charles, Lester dan O’Daffar (1997) menyebutkan bahwa tujuan 

diajarkan pemecahan masalah matematika antara lain adalah: (1) untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir siswa; (2) mengembangkan kemampuan menyeleksi dan menggunakan strategi-strategi 

pemecahan masalah; (3) mengembangkan kemampuan siswa untuk memonitor dan mengevaluasi 

pemikirannya sendiri dari hasil pekerjaannya selama memecahkan masalah. Ketiga tujuan diajarkan 

pemecahan masalah yang disebutkan ini terkait dengan metakognisi.   

Flavell (1979) sebagai pencetus istilah metakognisi, mendefinikan  metakognisi sebagai 

berpikir tentang proses berpikir seseorang. Hal ini harus dilakukan dengan pemantauan dan pengaturan 

proses berpikir  secara aktif. Hal yang sama, Santrock (2007) mengatakan bahwa metakognisi adalah 

“berpikir tentang berpikir.” Selanjutnya dijelaskan bahwa  siswa yang mengelola  kegiatan kognitifnya 

dengan baik  memungkinkan dapat menangani tugas dan menyelesaikan masalah dengan baik pula. 

Livingston (1997) mengatakan bahwa metakognisi mengacu pada tatanan pemikiran yang lebih 

tinggi atau kognisi tingkatan kedua, yang melibatkan kontrol aktif  atau proses-proses metakognitif yang 

terlibat dalam proses pembelajaran, seperti aktivitas  perencanaan, monitoring dan mengevaluasi suatu 
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tugas tertentu. Sejalan dengan itu, Wolfolk (1988) menyebutkan bahwa metakognisi merujuk pada cara 

untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan belajar yang dilakukan dan kesadaran ini 

akan terwujud  apabila seseorang dapat mengawali berpikirnya dengan merencanakan, memantau dan 

mengevaluasi hasil dan aktivitas berpikirnya.  

Brown (dalam Gama, 2004) membagi metakognisi menjadi dua komponen, yaitu (a) 

pengetahuan tentang kognisi (knowledge about cognition), dan  (b) pengaturan kognisi (regulation of 

cognition).  sebagai aktivitas yang memperhatikan mekanisme pengaturan diri selama proses belajar dan 

pada saat memecahkan masalah. Oleh sebab itu, maka metakognisi dalam penelitian ini melibatkan 

aktivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam memecahkan masalah matematika.   

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa metakognisi memainkan peranan penting dalam 

memecahkan masalah matematika.  Misalnya hasil penelitian Heylighen dan Joslyn (1993),   

menunjukkan bahwa metakognisi memberi dampak positif kepada siswa yang belajar melalui pemecahan 

masalah, karena menyajikan cara efisien untuk memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi 

dan keterampilan. Berdasarkan alasan itu, para ahli psikologi  kognitif memandang strategi metakognitif  

perlu diberikan kepada siswa melalui pengalaman belajar matematika (Desoete, 2007).  

Lee dan Baylor (2006) menekankan  bahwa metakognisi harus dilatihkan   untuk menjadi 

keterampilan yang akan menuntun siswa untuk belajar dan menemukan pengetahuan sendiri. Siswa yang 

memiliki tingkatan metakognisi tinggi akan menunjukkan keterampilan metakognitif yang baik, seperti 

merencanakan (planning) proses berpikirnya, memantau (monitoring) proses berpikirnya  dan 

mengevaluasi (evaluation) proses dan hasil berpikirnya.  

Dari hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk 

memecahkan masalah dengan baik  diperlukan metakognisi. Oleh sebab itu, maka peneliti memandang 

perlu untuk mengetahui profil metakognisi siswa dalam memecahkan masalah open-ended.  

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana profil metakognisi 

siswa SMP yang berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah open-ended? (2) 

bagaimana profil metakognisi siswa SMP yang berkemampuan matematika sedang dalam memecahkan 

masalah open-ended? (3) bagaimana profil metakognisi siswa SMP yang berkemampuan matematika 

rendah dalam memecahkan masalah open-ended? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengungkapkan profil metakognisi siswa SMP yang 

berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah open-ended; (2) untuk mengungkapkan 

profil metakognisi siswa SMP yang berkemampuan matematika sedang dalam memecahkan masalah 

open-ended;  dan (3) ) untuk mengungkapkan profil metakognisi siswa SMP yang berkemampuan 

matematika rendah dalam memecahkan masalah open-ended.  

Manfaat dalam penelitian adalah: (1) sebagai langkah awal untuk memperkenalkan 

metakognisi yang terkait dengan pemecahan masalah matematika, khususnya masalah open-ended pada 

sekolah tempat melakukan penelitian, (2) sebagai masukan bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran     berkaitan dengan metakognisi,   

   

II.  METODE PENELITIAN 

          Penelitian ini adalah penelitian eksploratif  yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan  

bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang profil metakognisi siswa SMP dalam 

memecahkan masalah  open-ended ditinjau dari tingkat kemampuan siswa. Untuk mendapatkan deskripsi 

data secara mendalam tentang profil metakognisi siswa dalam memecahkan masalah open-ended, siswa 

diberi tugas pemecahan masalah matematika yang diikuti wawancara.  

          Subjek penelitian ini adalah siswa-siswa kelas VII SMPN 5 Kendari semestar genap tahun ajaran 

2014/2015 yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Proses pemilihan subjek penelitian 

adalah memilih masing-masing minimal 1 (satu) orang siswa yang memiliki tingkat kemampuan  tinggi, 

sedang dan rendah. Kriteria siswa yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah siswa  yang dipilih 

mampu mengkomunikasikan pendapat/jalan pikirannya secara lisan atau tertulis ketika memecahkan 

masalah open-ended.       

           Instrumen dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. 

Insrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen bantu  ada 2 (dua) macam, yaitu: tugas 

pemecahan masalah dan pedoman wawancara. Tugas pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah masalah open-ended  materi geometri bangun datar, yang terdiri dari dua soal yang 

setara. Tujuan diberikan soal setara adalah untuk mentriangulasi data profil metakognisi siswa dalam 

memecahkan masalah open-ended. Kedua masalah yang dimaksud disajikan berikut ini:  
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Masalah 1:     

Sebidang tanah rata berbentuk segiempat  yang memiliki keliling 300 meter. Berapa m
2
 luas tanah 

tersebut yang mungkin, yang sesuai dengan keliling yang diketahui?  

 

Masalah 2:  

Suatu lahan peternakan sapi berbentuk segiempat dengan keliling 500 meter.Berapa m
2
 luas lahan 

peternakan sapi tersebut yang mungkin yang sesuai dengan keliling yang diketahui? 

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali secara mendalam profil metakognisi siswa 

dalam memecahkan masalah open-ended yang ditinjau dari tingkat kemampuan siswa.   

          Analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah: (1) reduksi data, yaitu proses 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya; (2)  penyajian data adalah data tereduksi disajikan dan melalui penyajian data, data 

terorganisasikan, tersusun dalam  pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami; dan (3)  

penafsiran dan penarikan kesimpulan, yaitu data yang telah disajikan kemudian ditafsirkan dan 

disimpulkan.   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Analisis data  dalam penelitian ini dilakukan untuk masing-masing subjek penelitian dan 

mengikuti pentahapan Polya, yaitu: (1) tahap memahami masalah; (2) tahap membuat rencana pemecahan 

masalah; (3) tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah;  dan (4) tahap memeriksa kembali hasil 

pemecahan masalah.  

1. Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika tinggi.            
Pada tahap memahami masalah, subjek telah melibatkan metakognisinya pada saat memahami 

masalah karena pada saat memahami masalah subjek telah melakukan aktivitas perencanaan saat 

memikirkan cara memahami masalah, subjek  juga  memonitor pemahaman terhadap masalah; yaitu, 

dilakukan dengan cara mengecek apa yang dipahami pada masalah, dan subjek juga mengevaluasi 

pemahaman terhadap masalah yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan kembali masalah.   

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah  subjek melakukan aktivitas perencanaan 

metakognisi, yaitu ketika subjek memikirkan rencana alur pemecahan masalah, memikirkan rumus dan  

waktu yang akan digunakan untuk  memecahkan masalah, memikirkan berbagai kemungkinan hasil  

pemecahan masalah. Subjek   juga  melakukan aktivitas monitoring metakognisi pada saat membuat 

rencana pemecahan masalah, yaitu  mengecek alur pemecahan masalah, mengecek adanya  rumus dan 

waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, mengecek berbagai kemungkinan pemecahan 

masalah. Subjek melakukan aktivitas evaluasi metakohnisi pada saat membuat rencana pemecahan 

masalah, yaitu  subjek  memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah, memeriksa kesesuaian 

rumus dan  waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dan memeriksa berbagai 

kemungkinan pemecahan masalah.  Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek melibatkan metakognisinya 

pada saat membuat rencana pemecahan masalah, karena telah merencanakan proses berpikirnya, 

memonitor proses berpikirnya dan mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya dengan baik sehingga  lebih 

beragam pemecahan yang dipikirkan ketika membuat rencana pemecahan masalah.  

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

perencanaan metakognisinya, yaitu mengungkapkan apa yang dipikirkan ketika melaksanakan berbagai 

kemungkinan hasil pemecahan masalah. Subjek melakukan aktivitas monitoring  metakognisi pada saat  

melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu  mengecek cara pelaksanaan berbagai kemungkinan 

hasil pemecahan masalah. Subjek juga melakukan aktivitas evaluasi  metakognisi pada saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu memeriksa kesesuaian pelaksanaan berbagai kemungkinan pemecahan 

masalah. Berdasarkan ketika hal itu dapat disimpulkan bahwa subjek telah melaibatkan metakognisinya 

pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, karena telah merencanakan proses berpikirnya, 

memonitoring proses berpikirnya dan mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya pada saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah.   

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

aktivitas metakognisi, yaitu   memikirkan dan mengungkapkan cara memeriksa  kebenaran  berbagai 

kemungkinan hasil pemecahan masalah.  Subjek juga melakukan aktivitas monitoring metakognisi, yaitu  

mengecek kesesuaian cara memeriksa kebenaran hasil berbagai kemungkinan hasil pemecahan masalah. 

Subjek juga melakukan aktivitas evaluasi metakognisi, yaitu  memeriksa kebenaran  berbagai 

kemungkinan hasil pemecahan masalah. Berdasarkan ketiga  hal ini  dapat disimpulkan bahwa subjek 
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telah melibatkan metakognisinya pada saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, karena telah  

merencanakan proses berpikirnya, memonitoring proses berpikirnya dan mengevaluasi proses dan hasil 

berpikirnya pada saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah.  

 

2. Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika sedang 

Dari hasil analisis data pada tahap memahami masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

aktivitas perencanaan metakognisi, yaitu memikirkan cara memahami masalah yang dilakukan dengan 

cara membaca masalah beberapa kali. Subjek tidak melakukan aktivitas monitoring metakognisi karena 

tidak  melakukan pengecekkan pemahaman terhadap masalah. Subjek melakukan aktivitas evaluasi 

metakognisi pada saat memahami masalah, dengan cara  memperhatikan kembali masalah. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek melibatkan metakognisinya pada tahap memahami masalah, tetapi hanya 

merencanakan proses berpikirnya dan mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya, akan tetapi tidak  

melakukan aktivitas monitoring metakognisi.     

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

perencanaan metakognisi, yaitu memikirkan rencana alur pemecahan masalah,  memikirkan rumus dan 

waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dan memikirkan berbagai kemungkinan  

pemecahan masalah.  Pada tahap membuat  rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek tidak 

melakukan aktivitas monitoring  metakognisi, karena tidak  mengecek kesesuaian alur pemecahan 

masalah, tidak mengecek  kesesuaian rumus dan waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah 

dan tidak mengecek kesesuaian berbagai kemungkinan pemecahan masalah   Subjek melakukan aktivitas 

evaluasi metakognisi pada saat membuat rencana pemecahan masalah, yaitu  memeriksa kesesuaian 

rencana alur pemecahan masalah,  kesesuaian rumus dan waktu yang akan digunakan untuk memecahkan 

masalah, serta memeriksa kesesuaian berbagai kemungkinan pemecahan masalah.  Berdasarkan hal di 

atas dapat disimpulkan bahwa subjek telah melibatkan metakognisinya pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, akan tetapi hanya merencanakan proses berpikirnya dan mengevaluasi proses dan 

hasil berpikirnya, sedangkan monitoring proses berpikirnya tidak dilakukan.  

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

aktivitas perencanaan  metakognisi, yaitu mengungkapkan apa yang dipikirkan ketika melaksanakan 

rencana berbagai kemungkinan pemecahan  masalah. Subjek tidak  melakukan aktivitas monitoring 

metakognisi, karena tidak melakukan pengecekkan berbagai kemungkinan hasil pemecahan masalah.  

Subjek melakukan aktivitas evaluasi metakognisi pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah , 

yaitu memeriksa  kesesuaian pelaksanaan rencana berbagai kemungkinan pemecahan masalah.  

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa subjek telah melibatkan metakognisinya pada saat 

melaksakana rencana pemecahan masalah, akan tetapi hanya merencanakan proses berpikirnya dan 

mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya, namun tidak melakukan monitoring proses berpikirnya.    

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

aktivitas perencanaan metakognisi, yaitu   memikirkan dan mengungkapkan cara memeriksa  kembali 

kebenaran hasil berbagai kemungkinan pemecahan masalah.  Subjek tidak  melakukan aktivitas 

monitoring metakognisi, karena tidak  mengecek kebenaran hasil berbagai kemungkinan hasil pemecahan 

masalah. Subjek melakukan aktivitas evaluasi metakognisi, yaitu  memeriksa kebenaran berbagai 

kemungkinan hasil  pemecahan masalah. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa subjek telah 

melibatkan metakognisinya pada saat memeriksa kembali hasil, akan tetapi hanya merencanakan proses 

berpikirnya dan mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya, namun tidak melakukan monitoring proses 

berpikirnya.    

 

 

 

3. Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika  rendah  

Pada tahap memahami masalah terlihat bahwa subjek melakukan  aktivitas perencanaan 

metakognisi, yaitu  memikirkan cara memahami masalah. Subjek tidak melalukan aktivitas monitoring 

karena  subjek tidak melakukan pengecekkan pemahaman terhadap masalah.. Subjek tidak melakukan 

aktivitas evaluasi metakognisi, karena tidak   memeriksa pemahaman terhadap masalah. Berdasarkan hal 

itu dapat disimpulkan bahwa subjek hanya merencanakan proses berpikirnya dan tidak melakukan 

monitoring dan evaluasi proses dan hasil berpikirnya pada tahap memahami masalah.    

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan aktivitas 

perencanaan metakognisi, yaitu memikirkan rencana alur pemecahan masalah,  memikirkan rumus dan 

waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dan memikirkan berbagai kemungkinan 

pemecahan masalah. Pada tahap membuat  rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek tidak 
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melakukan aktivitas monitoring , karena tidak  mengecek kesesuaian alur pemecahan masalah, tidak 

mengecek  kesesuaian rumus dan waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dan tidak 

mengecek kesesuaian berbagai kemungkinan pemecahan masalah yang dipikirkan.  Subjek tidak 

melakukan aktivitas evaluasi metakognisi, karena tidak  memeriksa kesesuaian alur pemecahan masalah,  

kesesuaian rumus dan waktu yang akan digunakan untuk memecahkan masalah; serta tidak memeriksa 

kesesuaian berbagai pemecahan masalah.  Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa subjek hanya 

hanya merencanakan proses berpikirnya dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil 

berpikirnya pada tahap tahap membuat rencana pemecahan masalah.    

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

aktivitas perencanaan metakognisi, yaitu  mengungkapkan apa yang dipikirkan ketika melaksanakan 

rencana berbagai kemungkinan pemecahan  masalah. Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, subjek tidak  melakukan melakukan aktivitas monitoring metakognisi, karena tidak melakukan  

pengecekan kesesuaian pelaksanaan rencana berbagai kemungkinan pemecahan masalah. Subjek juga 

tidak melakukan aktivitas evaluasi metakognisi, kaeena tidak  memeriksa  kesesuaian pelaksanaan 

rencana berbagai kemungkinan hasil pemecahan masalah.  Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa 

subjek hanya merencanakan proses berpikirnya dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi proses dan 

hasil berpikirnya pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah terlihat bahwa subjek melakukan 

aktivitas  perencanaan metakognisi, yaitu  memikirkan cara memeriksa  kembali kebenaran  berbagai 

kemungkinan  hasil pemecahan masalah.  Subjek tidak  melakukan aktivitas evaluasi metakognisi, karena 

tidak  mengecek kebenaran berbagai kemungkinan  hasil  pemecahan masalah. Berdasarkan hal itu dapat 

disimpulkan bahwa subjek hanya  merencanakan proses berpikirnya dan tidak melakukan monitoring dan 

evaluasi proses dan hasil berpikirnya pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah 

   

Pembahasan 

Secara umum profil metakognisi dalam memecahkan masalah open-ended antara subjek yang 

memiliki tingkat kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah adalah berbeda. Secara rinci 

diuraikan berikut ini.  

Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika tinggi selalu melibatkan 

metakognisinya melalui aktivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi metakognisi pada setiap 

pentahapan Polya.  Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika sedang, hanya melibatkan 

metakognisinya melalui aktivitas perencanaan dan aktivitas evaluasi metakognisi pada setiap pentahapan 

Polya, sedangkan aktivitas monitoring tidak dilakukan.  Subjek yang memiliki tingkat kemampuan 

matematika rendah,  hanya melibatkan metakognisinya melalui aktivitas perencanaan pada setiap 

pentahapan Polya dan sedangkan aktivitas monitoring dan evaluasi tidak dilakukan.  
Perbedaan profil metakognisi dalam memecahkan masalah open-ended pada penelitian ini, 

tampaknya sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan matematika dari subjek penelitian. Semakin tinggi 
tingkat kemampuan matematika dari subjek,  maka semakin baik profil metakognisinya dalam 
memecahkan masalah open-ended.  Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kramarski dkk (2002) 
bahwa metakognisi setiap orang akan berbeda berdasarkan kemampuannya, termasuk kemampuan 
matematikanya.  

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika 

tinggi lebih beragam kemungkinan pemecahan yang dihasilkan jika dibandingkan dengan subjek yang 

memiliki tingkat kemampuan matematika sedang dan rendah. Hal ini disebabkan karena subjek yang 

memiliki tingkat kemampuan matematika tinggi lebih baik menggunakan metakognisinya pada tahap 

membuat rencana pemecahan masalah, sehingga pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

menghasilkan pemecahan yang beragam.   

Johnson dan Rising (1972) menyebutkan bahwa pemecahan masalah matematika (termasuk 

masalah open-ended) merupakan suatu proses mental yang kompleks yang memerlukan visualisasi, 

imajinasi, manipulasi, analisis, abstraksi dan penyatuan ide. Oleh sebab itu, seseorang yang memecahkan 

masalah open-ended harus menggunakan segala potensi yang dimilikinya. Metakognisi sangat membantu 

seorang pemecah masalah untuk menggunakan segala potensi yang dimiliki, dalam hal merencanakan, 

memonitor  dan mengevaluasi proses berpikirnya ketika memecahkan masalah. Untuk itu, maka 

metakognisi perlu dilatihkan kepada siswa agar terampil dalam memecahkan masalah. Hal ini sejalan 

yang dikemukakan Lee dan Baylor (2006)  bahwa metakognisi harus dilatihkan   untuk menjadi 

keterampilan yang akan menuntun siswa untuk belajar dan menemukan pengetahuan sendiri, termasuk 

dalam memecahkan masalah matematika. Siswa yang memiliki tingkatan metakognisi tinggi akan 

menunjukkan keterampilan metakognitif yang baik, seperti merencanakan (planning) proses berpikirnya, 
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memantau (monitoring) proses berpikirnya  dan mengevaluasi (evaluation) proses dan hasil berpikirnya. 

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keterampilan metakognitif merupakan komponen penting  dari 

metakognisi.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

SIMPULAN  

Penelitian ini menghasilkan profil metakognisi siswa SMP dalam memecahkan masalah open-

ended materi geometri bangun datar ditinjau dari perbedaan tingkat kemampuan matematika siswa untuk 

setiap pentahapan Polya. .  

Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika tinggi, melibatkan metakognisinya 

dalam memecahkan masalah open-ended melalui aktivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pada 

tahap memahami masalah, tahap membuat rencana pemecahan masalah, tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah dan tahap memeriksa kembali pemecahan masalah.  

Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika sedang, melibatkan metakognisinya 

dalam memecahkan masalah open-ended hanya melalui aktivitas perencanaan dan evaluasi pada setiap 

pentahapan Polya.  

Subjek yang memiliki tingkat kemampuan matematika rendah, melibatkan metakognisinya 

dalam memecahkan masalah open-ended hanya melalui aktivitas perencanaan pada setiap pentahapan 

Polya.  

 

 

SARAN 

          Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, yaitu: (1) setiap 

pentahapan Polya dalam memecahkan masalah terbuka, sebaiknya melibatkan aktivitas metakognisi 

(perencanaan, monitoring dan evaluasi); (2) pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah saat 

memecahkan masalah terbuka sebaiknya siswa dilatihkan untuk melibatkan aktivitas metakognisi 

(perencanaan, monitoring dan evaluasi) pada setiap pemecahan dan cara pemecahan yang dihasilkan agar 

benar-benar dapat dipastikan bahwa ragan pemecahan cara  pemecahan yang dihasilkan sudah tepat.  
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