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Abstrak— Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan hal penting yang 

harus dimiliki siswa dan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

siswa dalam belajar. Untuk itu diperlukan pembelajaran khusus agar dapat 

meningkatkannya. Salah satu  upaya pembelajaran yang dirancang agar dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah  melalui 

pembelajaran metakognitif berbasis soft skills. Pembelajaran metakognitif berbasis 

soft skills merupakan pembelajaran yang menanamkan kepada siswa suatu proses 

bagaimana merancang, memonitor, dan mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki 

untuk dikembangkan menjadi tindakan dalam menyelesaikan masalah matematis. 

Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review dari kajian pustaka dan 

penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran metakognitif dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Pemberdayaan soft skills siswa dalam pembelajaran juga sangat 

diperlukan dalam pembinaan karakter bangsa serta dapat memberikan pengaruh yang 

positif bagi perkembangan belajar siswa. Namun, “Bagaimana dampak pembelajaran 

metakognitif berbasis soft skills dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa?” Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi fokus 

bahasan dalam makalah ini. 

Kata kunci: pemecahan masalah, metakognitif, soft skills 

I. PENDAHULUAN 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa Indonesia merupakan masalah klasik yang tidak dapat 

diatasi dalam waktu singkat. Menurut laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 

2012 lalu, prestasi matematika siswa indonesia berada di urutan ke-64 dari 65 negara, sedangkan dari 

laporan terakhir The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011, prestasi 

matematika siswa Indonesia berada pada urutan ke-36 dari 40 negara peserta [1]. Menurut referensi [2] 

dimensi konten pada TIMSS 2011 hanya meliputi domain: data dan peluang; bilangan; aljabar; dan 

geometri serta dimensi kognitif meliputi domain: pemahaman, penerapan, dan penalaran. Hasil TIMSS 

mengindikasikan bahwa siswa indonesia mempunyai pengetahuan dasar matematika, tetapi tidak cukup 

untuk dapat menyelesaikan masalah rutin dalam hal manipulasi bentuk matematis dan memilih strategi 

pemecahan apalagi masalah non rutin yaitu masalah matematis yang membutuhkan penalaran. Hasil studi 

PISA menyatakan bahwa kemampuan matematis siswa indonesia berada pada peringkat ke-61 dari 65 

negara. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa siswa indonesia memiliki kemampuan rendah dalam 

menjawab soal-soal bertandar internasional terutama pada kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Kemampuan dalam memecahkan masalah matematis merupakan hal penting yang harus dimiliki 

siswa dan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar matematika. 

Pernyataan tersebut dipertegas dalam [3] yang menyatakan bahwa pemecahan masalah matematis sudah 

seharusnya menjadi tujuan utama dalam pembelajaran matematika di sekolah. Pemecahan masalah 

merupakan salah satu tipe kemampuan intelektual yang menurut [4] lebih tinggi derajatnya dan lebih 

kompleks dari tipe kemampuan intelektual lainnya. Pentingnya pemilikan kemampuan pemecahan 

masalah oleh siswa dalam matematika dikemukakan oleh [5] sebagai berikut: (1) kemampuan pemecahan 

masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika; (2) 

pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam 

kurikulum matematika; dan (3) pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar 

matematika. 
Selain kemampuan pemecahan masalah, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu sikap terhadap matematika. Menurut Norjoharuddeen dalam [6] 
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terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran matematika pada diri setiap siswa, 
yaitu: (1) faktor kognitif dan (2) faktor nonkognitif (afektif). Dalam realitas pembelajaran matematika, 
usaha untuk menumbuhkan keseimbangan antara ranah kognitif, afektif dan psikomotor memang selalu 
diupayakan, namun pada kenyataannya yang dominan adalah ranah kognitif. Akibatnya siswa kaya akan 
kemampuan yang sifatnya hard skills namun masih lemah dalam soft skills yang terkandung pada aspek 
afektif dan psikomotor. Lemahnya soft skills siswa sebagai akibat dari kurang dibina dan kurang 
diberdayakannya soft skills dalam pembelajaran matematika. Sebagaimana ditegaskan dalam [7] bahwa 
mengembangkan soft skills peserta didik dalam pembelajaran sangat penting agar mereka dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan, bermoral baik, dan dapat menyelesaikan masalah dalam 
kehidupannya secara mandiri. Menurut [8] soft skills bisa digolongkan kedalam dua kategori yaitu 
intrapersonal dan interpersonal skill. Intrapersonal skill sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum 
seseorang mulai berhubungan dengan orang lain. Soft skills siswa dalam hal ini adalah seperangkat 
keterampilan siswa dalam mengatur dirinya sendiri dan berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya dalam 
pembelajaran matematika meliputi: religius, percaya diri, mandiri, rasa ingin tahu, kerja keras, santun, 
saling menghargai, jujur, peduli, tanggung jawab dan kerjasama. Memperhatikan kondisi di atas maka 
dipandang perlu bagi guru atau sekolah untuk melakukan perbaikan dan pengembangan dalam proses 
pembelajaran matematika. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika 
adalah dengan meningkatkan kesadaran siswa terhadap proses berpikir dan aktivitas belajarnya. 
Pembelajaran diawali sajian masalah kontekstual dengan melibatkan soft skills siswa dalam rangka 
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Salah satu alternatif solusi pembelajaran 
yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah 
dengan menerapkan pembelajaran metakognitif berbasis soft skills. 

Rumusan dan Tujuan  
Salah satu alternatif solusi pembelajaran yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa adalah dengan menerapkan pembelajaran metakognitif berbasis soft 
skills. Pembelajaran metakognitif telah diteliti dan diterapkan dalam pembelajaran matematika di SMP 
memberikan pengaruh yang positif, yakni kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis. 
Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran ini efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa. Dengan demikian, karena soft skills merupakan salah satu aspek afektif yang 
akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran matematika maka fokus dalam makalah ini adalah 
“Bagaimana dampak Pembelajaran Metakognitif Berbasis Soft Skills terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa?”, sehingga tujuan penulisan makalah ini adalah ingin membahas bagaimana 
dampak penerapan pembelajaran metakognitif berbasis soft skills terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review dari kajian pustaka dan penelitian yang 
relevan. Metode yang digunakan meliputi empat hal, yaitu: 
1. Perumusan masalah yang  diperlukan agar permasalahan yang dibahas dalam makalah ini jelas dan 

fokus. 
2. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan dengan 

mencari sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan, berupa buku-buku, artikel, dan 
sebagainya.  

3. Pembahasan yang dilakukan dengan pendekatan teoritik berdasarkan hasil studi pustaka. Proses 
analisis dan sintesis data yang dilakukan dalam penulisan artikel ini mencakup reduksi data dan sajian 
data. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan 
mengabstraksi data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya sajian data dilakukan dengan penyusunan 
informasi hasil dari tahap reduksi data kemudian menyajikannya secara lengkap yang diperoleh dari 
studi pustaka.  

4. Kesimpulan dan saran, dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik induksi berdasarkan uraian 
pada pembahasan dan perumusan saran dilakukan untuk memberikan rekomendasi pengembangan dan 
penelitian yang memungkinkan untuk dilakukan pada kurun waktu selanjutnya.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemecahan Masalah 
Pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Referensi [9] 

mengartikan pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna 
mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Selanjutnya referensi [10] 
menyatakan, pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting 
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karena dalam proses pembelajaran, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan 
pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 
bersifat tidak rutin. Dalam penyelesaian suatu masalah, siswa dihadapkan pada masalah yang 
pemecahannya tidak dapat diperoleh dengan segera. Dengan demikian, tugas utama guru adalah untuk 
membantu siswa menyelesaikan masalah dengan membantu mereka untuk memahami suatu masalah, 
merencanakan dan menerapkan strategi pemecahan masalah, serta memeriksa kembali setiap langkah 
pemecahan masalah sehingga kemampuan pemecahan masalah siswa dapat terus berkembang. Untuk 
mengembangkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, hal yang perlu ditingkatkan adalah 
kemampuan menyangkut berbagai teknik dan strategi pemecahan masalah. Ketika guru bisa 
menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran yang tepat dan ada alat yang menunjang 
pembelajaran, kemampuan pemecahan masalah setiap siswa akan meningkat. 

Kemampuan pemecahan masalah menghasilkan pengetahuan yang nyata dan logis, karena dengan 
berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan memberikan suatu pengalaman konkrit 
dan pengalaman itu memberikan makna tersendiri bagi siswa. Pentingnya pemilikan kemampuan 
pemecahan masalah oleh siswa dalam matematika dikemukakan dalam [5] sebagai berikut: (1) 
kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, bahkan sebagai 
jantungnya matematika; (2) pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan 
proses inti dan utama dalam kurikulum matematika; dan (3) pemecahan masalah merupakan kemampuan 
dasar dalam belajar matematika. 

Adapun indikator pemecahan masalah dalam [11] meliputi : 
1. Mengidentifikasi unsur–unsur yang diketahui di tanyakan, dan kecukupan unsur 
2. Membuat model matematika dari situasi yang berhubungan dengan soal 
3. Menerapkan strategi penyelesaian masalah di dalam/di luar matematika 
4. Menjelaskan/menginterprestasi hasil 

Menyelesaikan model matematika 
Referensi [9] dalam bukunya “How To Solve It” menguraikan secara rinci empat langkah pemecahan 

masalah disertai dengan ilustrasi masalah, pertanyaan yang membimbing pemahaman tiap langkah, soal 
latihan, dan menyelesaikannya dalam matematika. Keempat langkah itu adalah; (1) memahami masalah 
(understanding the problem); (2) merencanakan pemecahan atau mencari alternatif pemecahan (devising 
a plan); (3) melaksanakan rencana atau perhitungan (carrying out the plan); dan (4) memeriksa atau 
menguji kebenaran perhitungan atau penyelesaian (looking back). Sejalan dengan [9], referensi [12] 
mengemukakan lima urutan kegiatan dalam pemecahan masalah sebagai berikut; (1) memahami masalah; 
(2) memilih atau mencari pengetahuan yang relevan; (3) menyeleksi kemungkinan penyelesaian; (4) 
mengolah data; dan (5) menilai kembali permasalahan. 

Metakognitif 
Flavell dalam [13] mendefinisikan metakognisi sebagai kemampuan untuk memahami dan memantau 

berpikir diri sendiri dan asumsi serta implikasi kegiatan seseorang. Metacognition as the ability to 
understand and monitor one’s own thoughts and the assumptions and implications of 
one’s activities. Pendapat ini menekankan metakognisi sebagai kemampuan untuk memahami dan 
memantau kegiatan berpikir, sehingga proses metakognisi tiap-tiap orang akan berbeda menurut 
kemampuannya. Sementara itu, Brown dalam [13] 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. Metacognition as an awareness of one’s own cognitive activity; the methods employed to 
regulate one’s own cognitive processes; and a command of how one directs, plans, and monitors 
cognitive activity. Pendapat Brown ini menekankan metakognisi sebagai kesadaran terhadap aktivitas 
kognisi, dalam hal ini metakognisi berkaitan dengan bagaimana seseorang menyadari proses berpikirnya. 
Kesadaran tersebut akan terwujud pada cara seseorang mengatur dan mengelola aktivitas berpikir yang 
dilakukannya. 

Kegiatan metakognitif pada dasarnya merupakan kegiatan ”berpikir tentang berpikir”, yaitu 

merupakan kegiatan mengontrol secara sadar tentang proses kognitifnya sendiri (Flavell dalam [14]). 

Kegiatan metakognitif meliputi kegiatan berfikir untuk merencanakan, memonitoring, merefleksi 

bagaimana menyelesaikan suatu masalah (Ridley dalam [14]). Metakognitif merupakan pengetahuan 

tentang cara belajar pada diri sendiri. Metakognitif mengacu pada pola berpikir lebih tinggi yang 

melibatkan pengawasan aktif terhadap proses kognitif dalam belajar. Melalui kegiatan metakognitif, 

siswa dapat memahami proses berpikir yang telah dilakukannya. Hal ini akan membantu siswa untuk 

lebih memahami segala langkah yang telah dilakukannya dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna. Metakognitif bisa digolongkan pada kemampuan kognitif tinggi karena memuat unsur 

analisis, sintesis, dan evaluasi sebagai cikal bakal tumbuh kembangnya kemampuan inkuiri dan 
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kreativitas. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran semestinya membiasakan siswa untuk melatih 

kemampuan metakognitif ini, tidak hanya berpikir sepintas dengan makna yang dangkal [15]. 
Berdasarkan uraian dan kajian pustaka teori tentang metakognisi dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran metakognitif merupakan pembelajaran yang menanamkan kesadaran kepada siswa suatu 

proses bagaimana merancang, memonitor, dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan untuk menentukan 

solusi dari suatu permasalahan. Mengacu pada referensi [16] dan [17], menumbuhkan metakognisi siswa 

dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan melalui: (1) guru mengajukan pertanyaan pada siswa 

dan memfasilitasi siswa sehingga siswa dapat mengontrol proses dan aktivitas berpikirnya, memilih 

strategi pemecahan masalah yang tepat, memikirkan berbagai strategi pemecahan masalah, melakukan 

penilaian terhadap hasil kerjanya, tidak mudah menyerah, melakukan refleksi yaitu mengecek kembali 

semua aktivitas pemecahan masalah; (2) guru bersama siswa mengecek kebenaran jawaban siswa; (3) 

guru memberi penghargaan pada siswa berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan; (4) guru meminta 

siswa menulis catatan harian atau jurnal tentang pengalamannya dalam mengikuti pembelajaran; dan (5) 

guru memodelkan perilaku metakognitif dalam pembelajaran. Akibatnya siswa akan melakukan aktivitas 

dalam pembelajaran, meliputi: (1) mengontrol proses berpikirnya dengan bertanya pada diri sendiritetang 

pengetahuan yang dimilikinya dan strategi yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah; (2) 

menyatakan proses berpikirnya melalui diskusi atau representasi dari masalah yang dihadapi; (3) 

membuat rencana kegiatan belajar dan mengatur aktivitas belajar seperti mengatur waktu, 

mengorganisasikan bahan ajar, menentukan prosedur pemecahan masalah; (4) membuat catatan harian 

tentang keraguan dan ketidaktepatan dalam pemecahan masalah, serta menyatakan telah berusaha 

mengatasi kesulitan; dan (4) mengevaluasi keberhasilan aktivitas yang dilakukan. 

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa pembelajaran metakognitif dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran matematika yang meliputi komponen: (1) menanamkan 

kesadaran kepada siswa suatu proses bagaimana merancang, memonitor, dan mengevaluasi aktivitas yang 

dilakukan untuk menentukan solusi dari suatu permasalahan; (2) memfokuskan pertanyaan kepada 

pemahaman masalah; (3) pengembangan hubungan antara pengetahuan yang lalu dan sekarang; (4) 

penggunaan strategi penyelesaian permasalahan yang tepat; dan (5) merefleksikan proses dan solusi. 

Soft Skill 

Soft skills merupakan bagian keterampilan yang lebih bersifat pada sensitivitas perasaan seseorang 

terhadap lingkungan di sekitarnya. Soft skills lebih mengarah kepada keterampilan psikologis sehingga 

dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata namun tetap bisa dirasakan. Akibat yang bisa dirasakan 

adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan kerja sama, membantu orang lain, dsb[18]. 

Dapat dikatakan bahwa soft skills merupakan seperangkat keterampilan yang dapat mempengaruhi 

seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain.  

Referensi [18] menyatakan bahwa soft skills dapat mempengaruhi seseorang untuk memperlihatkan 

dirinya lebih beretika, percaya diri, dapat menghargai diri sendiri dan orang lain, dapat mengatur 

kepribadian dalam menjaga emosi dan tingkah laku. Dengan demikian orang lain dapat menilai seseorang 

itu jauh lebih baik dan dapat dijadikan suatu panutan atau contoh untuk melakukan hal yang serupa. Hal 

tersebutlah yang membuat soft skills sangatlah penting dalam kehidupan seseorang dalam menjadikan diri 

lebih baik dari sebelumnya.  

Referensi [19] menegaskan bahwa soft skills merupakan keterampilan yang perlu dimiliki seseorang 

agar dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain, bertanggung jawab, membangun relasi, berkomunikasi, 

negosiasi, beradaptasi, dengan lingkungan, berkreasi, berinovasi, memimpin, membangun kerjasama, 

mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Soft skills memuat komunikasi efektif, berfikir kreatif dan 

kritis, membangun tim, serta kemampuan lainnya yang terkait kapasitas kepribadian individu. Lebih 

lanjut referensi [19] menegaskan bahwa keterampilan-keterampilan yang termasuk dalam kategori soft 

skills adalah integritas, inisatif, motivasi, etika, kerja sama dalam tim, kepemimpinan, kemauan belajar, 

komitmen, mendengarkan, tangguh, fleksibel, komunikasi lisan, jujur, berargumentasi logis, dan lainnya. 

Secara ringkas referensi [7] menyatakan bahwa soft skills berupa keterampilan yang menyangkut 

komunikasi, kerjasama, kreativitas, prakarsa, dan keterampilan emosional. Keterampilan-keterampilan 

tersebut umumnya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat dibutuhkan dalam menjalin 

hubungan yang harmonis antar sesama. 

 

Hubungan Penerapan Pembelajaran Metakognitif Berbasis Soft Skills Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis 

Kegiatan metakognitif sangat penting karena dapat melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi serta 

mampu merencanakan, mengontrol dan merefleksi segala aktivitas berpikir yang telah dilakukan. Selain 
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itu siswa dapat mengetahui dan menyadari kekurangan maupun kelebihan diri mereka sendiri. 

Penggunaan proses metakognitif selama pembelajaran, akan membantu siswa agar mampu memperoleh 

pembelajaran yang bertahan lama dalam ingatan dan pemahaman siswa. Selanjutnya, referensi [20] 

menyatakan bahwa peserta didik hendaknya diarahkan untuk mencapai kompetensi tingkat tinggi melalui 

aktivitas-aktivitas pembelajaran inovatif yang bervariasi, salah satunya melalui pembelajaran 

metakognitif. penerapan pembelajaran metakognitif diyakini membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan pemahaman siswa menjadi lebih mendalam [20]. Pembelajaran metakognitif memberikan 

kesempatan pada siswa untuk memikirkan, merencanakan, mengontrol dan merefleksi kembali segala 

aktivitas berpikir mereka dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran metakognitif, dapat membiasakan 

siswa untuk merencanakan, mengontrol dan merefleksi segala kegiatan kognitif yang telah mereka 

lakukan sehingga dapat menambah pengetahuan metakognitif siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Pembelajaran metakognitif juga sangat berpotensi untuk menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi 

matematis tingkat tinggi melebihi pembelajaran konvensional, karena setiap proses kognitif yang 

dirangsang melalui proses pembelajaran disertai dengan kegiatan berpikir merencanakan, memonitoring 

dan merefleksi seluruh proses kognitif yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diyakini bahwa 

pembelajaran metakognitif akan menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan metakognitif dan 

kompetensi matematis tingkat tinggi yang lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran konvensional.  

Penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran metakognitif dilakukan oleh Nanang pada [21]. 

Nanang melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dan metakognitif pada siswa 

SMP. Penelitian ini berhasil mengungkapkan secara keseluruhan bahwa penerapan pembelajaran 

kontekstual dan metakognitif (PKKM) dalam pembelajaran matematika di SMP telah memberikan 

pengaruh yang positif, yakni kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis serta strategi 

mengatur diri siswa dalam belajar matematika yang memperoleh pendekatan PKKM lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran kontekstual (PKT) dan pembelajaran konvensional (PKV).  

Penelitian Pativisan & Neiss pada [22] menunjukkan bahwa perilaku metakognitif memberikan 

kontribusi pada empat tahapan pemecahan masalah (pemahaman, perencanaan, pelaksanaan perencanaan, 

dan verifikasi). Penelitian dilakukan terhadap lima peserta yang akan mengikuti Internasional 

Mathematical Olimpiad (IMO). Penelitian Mohamed & Nai pada [23] menunjukkan eksistensi enam tipe 

prilaku (menunjukkan rencana, memeriksa kesulitan, memeriksa kemajuan, mengenali kesalahan, 

mengembangkan hal yang baru, dan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri) dan berhubungan dengan 

lima fase pemecahan masalah (membangun mental representasi, merencanakan pemecahan, melakukan 

perhitungan, mengnterpretasi hasil dan formula yang digunakan, mengevaluasi hasil). Berdasarkan 

penelitian Anggo pada [24] penerapan metakognisi bermanfaat dalam membangun kesadaran subjek 

terhadap pengetahuannya dan pengaturan berpikir selama berlangsung proses pemecahan masalah. 

Penelitian Lioe, et al. pada [25] meneliti perilaku metakognitif dalam pemecahan masalah lima pasang 

siswa sekolah dasar yang berumur 11 hingga 12 tahun. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan 

pemecahan masalah berpasangan ditentukan oleh strategi metakognitifnya yang berimbas pada 

keberhasilan pemecahan masalah. Sebagaimana ditegaskan dalam [7] bahwa mengembangkan soft skills 

peserta didik dalam pembelajaran sangat penting agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, bermoral baik, dan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupannya secara mandiri. 

Dengan mengembangkan soft skills, peserta didik mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, 

memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerjasama dan bertanggungjawab. Hal ini serupa dikemukakan 

Schulz pada [26] bahwa para pendidik perlu mengintegrasikan soft skills dalam pembelajaran. Sejalan 

dengan itu referensi [18] menyatakan bahwa soft skills dapat mempengaruhi seseorang untuk 

memperlihatkan dirinya sebagai individu yang lebih beretika, percaya diri, dapat menghargai diri sendiri 

dan orang lain, dapat mengatur kepribadian dalam menjaga emosi dan tingkah laku.   

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Sejalan dengan penjelasan dalam pendahuluan tentang tujuan makalah ini yaitu kajian tentang dampak 
pembelajaran metakognitif berbasis soft skills terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. 
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 
metakognitif berbasis soft skills memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis. Setelah memaparkan hasil kajian teoritis, disarankan kepada para peneliti agar 
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pembelajaran metakognitif berbasis soft skills untuk 
melihat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa pada sekolah menengah 
maupun mahasiswa. Para pengajar matematika diharapkan memperhatikan proses metakognitif dan soft 
skills peserta didik dalam pembelajaran sebagai upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan  
perkembangan belajar peserta didik.  
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