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Abstrak—Dalam proses berpikir, kemampuan kognitif memiliki peranan 

penting yang harus dimiliki setiap siswa. Namun dalam proses berpikir, 

terkadang siswa harus dapat mengingat banyak hal yang diperlukan untuk 

mempermudah proses pembelajaran. Tidak jarang siswa sering lupa terhadap 

materi yang telah dipelajari. Oleh karenanya dibutuhkan aktivitas kognitif 

yang dapat mengontrol kesadaran yang disengaja tersebut, salah satunya 

dengan kemampuan metakognitif. Metakognitif merujuk pada pengetahuan 

dan aturan-aturan dari aktivitas kognitif seseorang dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif dipandang sebagai 

penentu kecerdasan intelektual siswa, terlebih terhadap pembelajaran 

matematika. Konten dari metakognitif tersebut adalah pengetahuan, keahlian, 

dan informasi tentang kognitif. Dalam hal ini metakognisi merupakan 

kognitif yang dimiliki seseorang dan bagaimana kognitif tersebut bekerja 

serta bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting terutama untuk 

keperluan kognitif ketika menyelesaikan masalah. Metakognisi juga berperan 

dalam berbagai aktivitas pemecahan masalah, tentunya ini sangat diperlukan 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan pada soal matematika dan dapat 

menunjang keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah. Pemecahan 

masalah merupakan hal penting dalam matematika, karena ketika siswa 

mampu memecahkan masalah berarti siswa telah memahami maksud dari 

permasalahan yang diberikan. Masalah matematika tidak hanya digunakan 

untuk mengembangangkan kemampuan berpikir, tetapi juga untuk 

mengembangan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemantauan 

dan evaluasi yang terdapat pada metakogitif dapat memfasilitasi siswa 

menghindari. Dari pemaparan diatas, makalah ini bertujuan untuk 

mengkaji bagaimana aktivitas metakognisi dan peranannya dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan teori pendukung 

yang ada. 
Kata kunci: Metakognitif, pemecahan masalah matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah 

kemampuan kognitif siswa. Berpikir adalah bagian dari kognitif. Sehingga kemampuan berpikir siswa 
perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran. Dengan berpikir siswa 
dapat memahami berbagai hal yang ada di sekitar. Dalam pembelajaran matematika, berpikir adalah salah 
satu hal penting yang dapat membentuk kemampuan pemecahan masalah siswa dan harus terus 
dikembangkan. 

Namun kenyataannya terkadang siswa menemukan beberapa hambatan dan kesulitan dalam memahami 
berbagai informasi yang ada. Sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan 
siswa tidak mampu memahami maksud permasalahan yang ada dengan baik. Terlebih terhadap pelajaran 
matematika yang mengharuskan siswa untuk memahami masalah dan mencari cara penyelesaiannya 
dengan melibatkan konsep-konsep maupun rumus matematika. 

Guru selaku pengontrol jalannya pembelajaran harus memperhatikan betul kendala apa saja yang 
dihadapi siswa. Untuk itu perlu adanya upaya yang mendukung kemampuan kognitif siswa agar siswa 
dapat memahami pelajaran matematika dengan baik dan menemukan solusi dalam menyelesaikan 
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permasalahan. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kemampuan 
metakognitif siswa. Metakognitif mengacu pada pengontrolan kesadaran yang disengaja pada aktivitas 
kognitif. Yang merupakan pencerminan penerapan strategi dari pengetahuan deklaratif, prosedural dan 
kondisional terhadap tugas-tugas. 

Dalam belajar matematika tentunya dibutuhkan kemampuan pemecahan masalah. Belajar dengan 

pemecahan masalah adalah belajar dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dengan berpikir secara 

sistematis, logis teratut dan teliti.
[20]

 Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan 

kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas dan tuntas. Sebagaimana 

pernyataan berikut “problem solving refers to the kind of thinking required when reaching a goal is not 

automatic and students must use one or more higher order thinking processes to do it”.
[11]

 Yang mana 

pemecahan masalah sama halnya dengan berpikir untuk mencapai tujuan yang tidak diperoleh secara 

otomatis dan membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi. Hal ini penting, karena belajar matematika 

tidak hanya sebatas penggunaan rumus semata, namun lebih mengarah kepada bagaimana siswa bisa 

memahami soal dan mencari solusi yang tepat dari apa yang diketahui. 

Dari pemaparan di atas, penulis menganggap bahwa pentingnya kemampuan metakognisi siswa untuk 

memahami matematika dan menyelesaikan persoalan yang ada. Sehingga metakognisi dapat dilakukan 

sebagai upaya mengasah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Besar harapan dapat 

meningkatkan pemahaman matematika siswa. 

 

II.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Belajar 

Terdapat beberapa definisi belajar. Pertama, belajar merupakan proses prilaku tetap dari belum tahu 

menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi terampil, dan dari kebiasaan 

lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri.
[22] 

Ketika 

adanya perubahan yang terjadi pada diri siswa maka saat itu siswa dikatakan belajar. Perubahan yang 

dimaksud lebih ke arah positif yang bermakna. 

Senada dengan pendapat di atas, pendapat kedua mengatakan belajar adalah suatu proses usaha untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
[17]

 Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus 

relatif mantap. Pendapat ketiga, mengatakan bahwa belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang 

kompleks.
[6]

 Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri, karena siswa adalah 

penentu terjadinya proses belajar.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan yang terjadi pada 

seseorang baik berupa tingkah laku, pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki untuk 

dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Situasi yang mendukung proses belajar akan mendorong 

siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

B. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran dalam Sistem pendidikan nasioal diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
[13] 

Artinya keterlaksanaan proses 

pembelajaran jika terdiri dari siswa, guru dan sumber belajar. Karena pembelajaran merupakan proses 

belajar dan mengajar. 

Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar 

tumbuh dan berkembang secara optimal.
[21]

 Proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa prilaku. Sehingga pembelajaran membutuhkan suatu rancangan yang 

telah dipersiapkan sebelum melakukan proses belajar mengajar, baik dari segi materi, strategi, maupun 

metode yang digunakan. 

Pembelajaran dapat terlaksana dengan adanya guru, siswa, bahan ajar dan lingkungan yang sengaja 

diciptakan. Sedangkan belajar matematika adalah mengenai bagaimana membuat pengertian tentang ide 

matematika dan bagaimana memperoleh keterampilan dan wawasan untuk memecahkan masalah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan berikut “Mathematics learning is both about making sense of mathematical 

ideas and about acquiring skills and insights to solve problem”.
[10]

  

Sehingga dapat dikatakan pembelajaran matematika merupakan proses pemberian pengalaman 

belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh 

kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Dengan kata lain pembelajaran matematika juga 
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mengarah pada bagaimana siswa memahami dengan baik materi matematika yang diajarkan, 

memanfaatkan cara belajar matematika yang efektif, dan menerapkan serta memanfaatkan media sebagai 

alat bantu belajar matematika. 

Terdapat 4 hakikat matematika sekolah, yaitu (1) Matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan 

hubungan; (2) Matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan; (3) 

Matematika adalah kegiatan problem solving; dan (4) Matematika adalah alat komunikasi.
[8]

  

Senada dengan pendapat di atas, bahwa terdapat 4 peran dan posisi matematika, yaitu (1) 

Matematika sebagai suatu cara untuk berpikir; (2) Matematika sebagai suatu pemahaman tentang pola dan 

hubungan (pattern and relationship); (3) Matematika sebagai suatu alat (mathematics as a tool); dan (4) 

Matematika sebagai bahasa atau alat untuk berkomunikasi. Dari pemaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa maka matematika adalah suatu bidang ilmu yang berkaitan dengan berpikir membahas mengenai 

simbol, pola, struktur maupun perhitungan hingga memperoleh penyelesaian masalah dari prosedur yang 

digunakan.
[24]

 

Sehingga dalam proses pembelajaran matematika, diharapkan guru dapat memberikan soal yang 

berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memaksimalkan metakognisi siswa dalam memecahkan 

soal-soal yang diberikan karena tujuan dalam pembelajaran matematika dianggap tercapai jika siswa 

mampu memiliki sejumlah pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika yang dipelajarinya. 

 

C. Metakognitif 

Untuk memahami pengetahuan baru, setiap individu perlu mengaitkan dan memanggil pengetahuan 

yang telah diketahui dengan pengetahuan baru serta membangun makna baru.
[15]

 Kemampuan tersebut 

merupakan salah satu bagian dari kemampuan metakognisi.  

Kemampuan metakognisi didefinisikan sebagai kesadaran individu dalam menggunakan 

pemikirannya untuk merencanakan, mengontrol, dan menilai terhadap proses dan strategi kognitif.
[4]

 

Pengetahuan ini sangat penting karena dari pengetahuan tersebut siswa dapat bekerja secara sistematis 

dan berhati-hati dengan adanya kontrol dari dalam diri. 

Senada dengan pedapat di atas, bahwa kemampuan metakognisi diartikan sebagai kesadaran memilih 

pengetahuan terkait, membuat strategi, memonitor, dan melihat kembali hasil tindakan.
[23]

 Dengan 

kemampuan tersebut, siswa dapat memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan masalah karena 

setiap langkah yang dikerjakan dapat menyadarkan proses berpikirnya, sehingga ia dapat memecahkan 

masalah secara optimal. 

Kemampuan metakognitif dapat diartikan sebagai prosedur pengetahuan. Hal ini menunjukkan apa 

yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk mengontrol kognisi. Kemampuan metakognitif meliputi 

aktivitas seperti orientasi/monitoring pengertian persyaratan tugas, merencanakan langkah-langkah yang 

diambil untuk proses tugas, mengecek dan mengatur proses kognitif jika terjadi kegagalan, dan 

mengevalusi hasil proses.
[14]

 Kemampuan metakognitif juga dapat dipahami sebagai proses pengaturan 

diri, walaupun secara naluriah kemampuan ini dapat diperoleh dari keluarga seperti orangtua, teman 

sekelas, maupun guru. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metakognisi adalah kesadaran tentang kognitif diri 

sendiri, bagaimana mengontrolnya, bagaimana kognitif bekerja dan bagaimana cara mengaturnya. 

Kemampuan ini sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan. 

Aktivitas metakognisi merupakan pencerminan penerapan strategi dari pengetahuan deklaratif, 

prosedural dan kondisional terhadap tugas-tugas. Pengetahuan deklaratif disebut sebagai “pengetahuan 

bahwa/apa”, yang mana pengetahuan ini adalah rekoleksi atau pengingatan kembali informasi secara 

sadar, yang meliputi fakta-fakta spesifik, keyakinan, pendapat atau kejadian yang dapat dikomunikasikan 

secara verbal.
[16]

 Ingatan yang kita munculkan kembali ke kesadaran untuk digunakan dengan sengaja, 

artinya ketika berusaha mengingat sesuatu dan kita melakukannya dengan sadar. 

 Kemudian pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur. Pengetahuan 

prosedural ini merujuk pada pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu, mengingat kembali cara 

melakukan sesuatu, maupun khususnya tugas fisik. Pengetahuan prosedural ini terdiri dari algoritma, 

strategi membaca, konsep-konsep, aturan-aturan dan tujuan-tujuan.
[16]

 

 Selanjutnya pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan yang mengetahui kapan dan mengapa 

menggunakan bentuk-bentuk pengetahuan deklarasi dan prosedural.
[16]

 Dalam hal ini pengetahuan 

kondisional digunakan untuk mencocokkan antara konsep yang dipelajari dengan prosedur kerja yang 

sesuai. Pengetahuan kondisional merupakan kesadaran kondisi yang mempengaruhi belajar dan 

mengetahui alasan mengapa menggunakan suatu strategi tertentu dan mengapa melakukan sesuatu. 

Ketika siswa mengerjakan tugas, mereka menaksirkan kemajuan dalam tugas (misalnya, tingkat 
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pemahaman mereka) dengan menggunakan proses metakognitif.
[16]

 Ketika pemahaman masalah telah 

didapatkan, siswa mengubah strategi mereka berdasarkan pengetahuan kondisional mengenai apa yang 

bisa terbukti lebih efektif. 

Adapun ciri-ciri siswa yang menggunakan kemampuan metakognisi dalam belajar adalah: 
[2]

 

1) Bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang dipelajari 

2) Membuat peninjauan kembali yang tepat 

3) Menilai kemungkinan solusi 

4) Memantau hasil dan peninjauan strategi belajar yang tepat 

5) Menilai kebenaran dari strategi 

6) Menanyakan pada diri sendiri tentang ide yang belum pasti 

7) Mengetahui kesalahan berpikir 

 

D. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan proses berpikir tingkat tinggi untuk mengetahui mana cara yang tepat 

dalam mencapai tujuan yang hendak diperoleh.
[11]

 Berpikir adalah aktivitas internal terkhusus ketika 

menyelesaikan masalah, sedangkan pengetahuan dan rangkaian aktivitas adalah suatu hubungan timbal 

balik yang saling bergantung.  

Berpikir merupakan bagian dari problem solving yang dapat membantu dalam 2 hal.
[3]

 Pertama 

menegaskan pada proses pemecahan masalah yang berkelanjutan yang mana awalnya siswa dapat 

mendefinisikan masalah dengan jelas agar akhirnya mudah dimengerti. Kedua berpikir dalam 

penyelesaian masalah merupakan proses dari memahami suatu bagian ke bagian lain yang membantu 

dalam memahami tiap permasalahan yang ditemui agar dapat diselesaikan dengan strategi yang secara 

umum sama walaupun jelas berbeda. 

Selaras dengan pendapat di atas Gagne mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah.
[5]

 Sehingga pemecahan masalah merupakan 

kemampuan penting yang harus dimiliki siswa. Siswa harus terbiasa mengasah kemampuan tersebut agar 

dapat digunakan dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik masalah dalam matematika maupun 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks.  

Hal ini didukung dalam Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, yang 

menempatkan problem solving (pemecahan masalah) sebagai visi utama pendidikan matematika 

disamping penalaran, komunikasi, dan koneksi.
[10]

 Melalui pemecahan masalah, siswa mengembangkan 

kemampuannya untuk membangun pengetahuan yang baru, memecahkan masalah dalam berbagai 

konteks yang berkaitan, menerapkan berbagai strategi yang diperlukan, dan merefleksikan proses 

pemecahan masalah.  

Semua kemampuan tersebut dapat diperoleh jika siswa terbiasa melaksanakan pemecahan masalah 

menurut prosedur yang tepat, sehingga cakupan manfaat yang diperoleh tidak hanya terikat pada satu 

masalah yang dipecahkan saja, tetapi juga dapat menyentuh berbagai masalah lai nnya serta mencakup 

aspek pengetahuan matematika yang lebih luas karena pemecahan masalah merupakan suatu proses 

kompleks yang melibatkan proses kognitif seperti mengumpulkan dan menyeleksi informasi, strategi 

heuristik dan metakognisi.  

Terdapat beberapa peran dalam pemecahan masalah matematika, diantaranya yaitu:
[9]

 

1. Pemecahan masalah sebagai konteks (problem solving as a context for doing mathematics), yakni 

memfungsikan masalah sebagai pemicu bagi siswa dan memotivasinya untuk belajar matematika, 

2. Pemecahan masalah sebagai keterampilan (problem solving as a skill) yang merujuk pada kemampuan 

kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah, dan  

3. Pemecahan masalah sebagai seni (problem solving as a art) yang merujuk pada pandangan bahwa 

pemecahan masalah sebagai seni menemukan (art of discovery).  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yeo Kai Kow Joseph pada tahun 2011 disimpulkan bahwa 

siswa yang memiliki prestasi belajar matematika yang baik, belum tentu dapat memecahkan masalah non 

rutin dengan baik. Sehingga perlu adanya latihan maupun bimbingan dalam mengasah kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah, siswa harus mempunyai 

motivasi kuat, kepercayaan diri, keteguhan, kegigihan, dan keyakinan untuk mampu menyelesaikan 

masalah tersebut. 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 507 

      

  

E. Peran Metakognitif dalam Pemecahan Masalah 

 

Pada proses pembelajaran terkadang terdapat kesalahan konsep pada informasi yang diperoleh siswa, 

informasi yang disampaikan oleh guru tidak sama dengan informasi yang ada di dalam pemahaman siswa. 

Sehingga dibutuhkan kemampuan metakognisi yang dapat memantau tahap berpikir siswa agar dapat 

merefleksi cara berpikir dan hasil berpikirnya. Metakognisi mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran matematika khususnya pemecahan masalah. 

Pada tahap awal pemecahan masalah, keterampilan metakognitif berperan penting dalam perencanaan 

dan orientasi pencegahan siswa dari pendekatan trial and error dan mengarahkan siswa untuk 

menggunakan prior knowledge (pengetahuan yang sudah dimiliki) dalam jalan strategis dengan 

menentukan informasi apa yang telah diberikan dan apa yang dinyatakan.
[18]

 

Dalam proses penyelesaian masalah matematika, menurut pendekatan Polya, siswa tentunya harus 

memahami masalah, merencanakan strategi penyelesaian, membuat keputusan tentang apa yang akan 

dilakukan, serta melaksanakan keputusan tersebut dan memeriksa kembali. Dalam proses tersebut mereka 

seharusnya memonitoring dan mengecek kembali apa yang telah dikerjakannya. Apabila keputusan yang 

diambil tidak tepat, maka mereka seharusnya mencoba alternatif lain atau membuat suatu pertimbangan. 

Proses menyadari adanya kesalahan, memonitor hasil pekerjaan serta mencari alternatif lain merupakan 

beberapa aspek-aspek metakognisi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah matematika. 

Sebagaimana yang diketahui keterampilan metakognitif dapat berupa pemantauan dan evaluasi, 

memfasilitasi siswa untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan-kesalahan selama proses 

penyelesaian masalah matematika, mendeteksi perkembangan yang disusun dan membandingkan jawaban 

yang diperoleh dengan persoalannya. Dengan kata lain, metakognisi hadir disetiap pemecahan masalah 

matematis.  

Peran metakognitif dalam keberhasilan belajar matematika dapat kita lihat dari sejumlah penelitian 

yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Berikut diantaranya, berdasarkan paper “Aktivitas 

Metakognisi Sebagai Salah Satu Alat Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Pemecahan 

Masalah Matematika”, diperoleh bahwa self regulasi merupakan komponen aktivitas metakognisi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah 

matematika. 

Penelitian lainnya yang meneliti mengenai “Pengaruh Penggunaan Pertanyaan Metakognisi Diri 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kecemasan Matematika”, yang dilakukan oleh 

Kramarski, Weisse dan Kolsher menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

dibimbing secara metakognitif lebih baik dari pada siswa pada kelas kontrol (tidak dibimbing secara 

metakognitif). Selain itu kecemasan matematika siswa yang dibimbing secara metakognitif lebih rendah 

dari pada siswa pada kelas kontrol.
[19]

  

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan metakognitif mampu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah serta mampu mengurangi kecemasan matematika siswa. 

Dengan demikian pengetahuan metakognitif dapat membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dalam 

belajar matematika. 
Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Mustamin Anggo pada tahun 2011 dengan judul 

Pelibatan Metakognisi dalam Pemecahan Masalah Matematika. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 

informasi bahwa salah satu faktor yang mendorong keterlaksanaan aktivitas metakognisi pada pemecahan 

masalah matematika adalah penggunaan masalah matematika yang menantang kepada siswa. sifat 

menantang dari suatu masalah matematika dalam hal ini berkaitan dengan banyaknya pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah namun masih mampu untuk dipecahkan. jadi masalah yang 

menantang adalah bukan masalah yang terlalu sulit sehingga subjek tidak mampu untuk memecahkannya, 

dan juga bukan masalah yang terlalu mudah sehingga subjek tidak perlu banyak mengerahkan 

kemampuan berpikirnya. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, maka kemampuan 

metakognitif sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Karena 

dalam memecahkan masalah matematika diperlukan proses berpikir kompleks, yaitu kemampuan kognitif 

dan kesadaran dalam menggunakan strategi yang tepat. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metakognitif sangat berperan dalam kemampuan 

pemecahan masalah, karena dapat membantu siswa dalam memahami permasalahan, mengatur dan 
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mengontrol aktivitas kognisi sehingga siswa bisa memecahkan masalah matematika secara tepat. Salah 

satu faktor yang mendorong keterlaksanaannya aktivitas metakognisi pada pemecahan masalah 

matematika adalah penggunaan soal-soal matematika yang melibatkan masalah menantang kepada siswa. 

Masalah menantang merupakan masalah yang sekiranya sulit dikerjakan langsung oleh siswa, sehingga 

memunculkan rasa penasaran dan ingin tahu siswa bagaimana cara menyelesaikannya. Hal ini 

dikarenakan dalam soal-soal yang menantang membutuhkan pengetahuan yang saling berkaitan. Jadi 

masalah yang menantang bukanlah masalah yang terlalu sulit sehingga subjek tidak mampu untuk 

memecahkannya, dan juga bukan masalah yang terlalu mudah sehingga subjek tidak perlu banyak 

mengerahkan kemampuan berpikirnya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] Anggo, M. (2011). Pelibatan metakognisi dalam pemecahan masalah matematika. EDUMATICA| Journal Pendidikan 

Matematika, 1(01). 

[2] Borich, G. D. (2007). Effective teaching method: Research-Based practice 6th edition. Columbus, OH: Pearson Prentice Hall. 
[3] Bruning, R. H., Schraw, G. J., & Norby, M. M. (2011). Cognitive Psychology and Instruction (Fifth ed.). Boston, MA. 
[4] Cromley, J. (2000). Learning to think, learning to learn: What the science of thinking and learning has to offer adult education. 

Washington, DC: National Institute for Literacy. 
[5] Darminto, B. P. (2013). Diktat Strategi Belajar Mengajar Matematika. Universitas Muhammadiyah Purworejo. Purworejo. 
[6] Dimyati dan Mudjiono. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta. 
[7] Joseph, Y. K. K. (2011). An Exploratory Study of Primary Two Pupils’ Approach to Solve Word Problems. Journal of 

Mathematics Education, 4(1), 19-30 
[8] Marsigit. (2009). Asumsi Dasar Karakteristik Matematika, Subyek Didik, dan Belajar Matematika sebagai Dasar 

Pengembangan Kurikulum Matematika Berbasis Kompetensi di SMP. 
[9] McIntosh, R., Jarrett, D., & Peixotto, K. (2000). Teaching mathematical problem solving: Implementing the vision. Portland, 

Oregon: Mathematics and Science Education Center, North West Regional Laboratory. 
[10] National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1). 

National Council of Teachers of. 
[11] Nitko, Anthony J. & Brookhart, Susan M. (2011). Educational Assessment of Students (6th ed). Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Education. 
[12] Panaoura, A., & Philippou, G. (2007). The developmental change of young pupils’ metacognitive ability in mathematics in 

relation to their cognitive abilities. Cognitive Development, 22(2), 149-164. 
[13] Permendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta: Badan Standar Pendidikan Nasional. 
[14] Risnanosanti, R. (2008). Kemampuan Metakognitif Siswa Dalam Pembelajaran Matematika. Pythagoras: Jurnal Pendidikan 

Matematika, 4(1). 
[15] Rusmono. (2012). Strategi pembelajaran dengan problem based learning untuk meningkatkan profesionalitas guru. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 
[16] Schunk, D. H. (2012). Teori-teori Pembelajaran: Perspektif Pendidikan (E. Hamdiah & R. Fajar, Trans. Sixth ed.). Upper 

Saddler River, NJ: Pearson Education. 
[17] Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Jakarta: Rhineka Cipta. 
[18] Stel, M., Veenman, M. V. J., Deelen, K., & Haenen, J. (2009). The increasing role of metacognitive skills in math: a cross-

sectional study from a developmental perspective. Zdm, 42(2), 219-229. doi: 10.1007/s11858-009-0224-2 
[19] Stillman, G., & Mevarech, Z. (2010). Metacognition research in mathematics education: from hot topic to mature field. Zdm, 

42(2), 145-148. doi: 10.1007/s11858-010-0245-x 

[20] Syah, Muhibbin. 2012. Psikologi belajar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
[21] Tim MKPBM. (2001). Strategi pembelajaran matematika kontemporer. Bandung: UPI  
[22] Trianto. (2010). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
[23] Walle, J. A. V. (2010). Sekolah dasar dan menengah matematika pengembangan pengajaran ediisi ke-enam. Penerjemah: 

Suyono. Jakarta: Erlangga. 
[24] Wijaya, Ariyadi. (2012). Pendidikan Matematika Realistik: Suatu Alternatif Pendekatan Pembelajaran Matematika. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 


