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Abstrak— Dalam rangka menghadapi tantangan abad 21, kemampuan metakognisi 

penting dimiliki oleh siswa agar mampu menjadi problem solver yang handal.  

Kemampuan metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan 

memantau proses maupun hasil kognitifnya sendiri, yang ditandai oleh kemampuan 

untuk: 1) menyadari caranya sendiri dalam belajar atau memproses informasi, 2) 

memprediksi tingkat kesulitan tugas, 3) merencanakan strategi penyelesaian tugas, 4) 

memantau kemajuan proses penyelesaian tugas, dan 5) mengevaluasi hasil 

penyelesaian tugas.  Pembelajaran matematika memegang peranan penting dalam 

menanamkan kemampuan tersebut pada siswa, terlebih pada siswa cerdas istimewa 

(gifted) yang notabene memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan komitmen di atas 

rata-rata.  Pada kenyataannya, siswa cerdas istimewa belum memperoleh layanan 

optimal untuk mengembangkan kemampuan tersebut.  Di samping itu terdapat pula 

masalah lain yang dialami oleh siswa cerdas isitmewa yaitu kurangnya keterampilan 

sosial.  Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain 

secara efektif dalam lingkungan sosial, yang ditandai dengan perilaku menghargai, 

berbagi, berpartisipasi, dan berkomunikasi.  Untuk mewujudkan pembelajaran 

matematika yang berorientasi pada kedua kemampuan di atas, pendekatan saintifik 

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatifnya.  Langkah-langkah pendekatan 

saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan menalar, 

dapat mengembangkan kemampuan metakognisi siswa.  Sedangkan langkah kelima, 

yaitu mengkomunikasikan, dapat mengembangkan keterampilan sosial.  Dengan 

demikian, desain pembelajaran dengan pendekatan saintifik diharapkan dapat 

membentuk siswa cerdas istimewa yang tidak sekedar mahir memecahkan masalah, 

tetapi juga memiliki karakter positif dalam lingkungan sosialnya. 
 

Kata kunci: Kemampuan metakognisi, keterampilan sosial, pendekatan saintifik, 

siswa cerdas istimewa 

I. PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang mutlak diupayakan dalam 
rangka merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.  Tinggi rendahnya 
kualitas SDM dalam suatu  masyarakat salah satunya ditentukan oleh faktor pendidikan.  Setiap institusi 
pendidikan memegang peranan strategis untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan 
siswa dalam menghadapi abad 21, yang dikenal pula dengan sebutan 21st century skills.  Keterampilan 
tersebut meliputi learning and innovation skills (keterampilan belajar dan inovasi), information, media, and 
technology skills (keterampilan informasi, media, dan teknologi), serta life and career skills (keterampilan 
hidup dan berkarir) [1]. 

Dalam rangka mengembangkan berbagai keterampilan di atas melalui institusi pendidikan, matematika 
merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting bagi siswa. Sebagaimana telah 
disebutkan dalam National Council of Teachers of Mathematics [2] bahwa kebutuhan untuk memahami 
dan menggunakan matematika akan terus meningkat seiring dengan dunia yang terus berubah, baik dalam 
kehidupan sehari-hari, tempat kerja dan area profesional, serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  Sejalan dengan hal di atas, kecakapan matematika yang ditumbuhkan pada siswa merupakan 
sumbangan mata pelajaran matematika kepada pencapaian kecakapan hidup [3].  Di antara berbagai 
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kecakapan yang dilatihkan pada siswa, salah satu kompetensi utama yang ditekankan dalam pembelajaran 
matematika adalah kemampuan pemecahan masalah (problem solving). 

Terkait dengan kemampuan pemecahan masalah, penelitian menunjukkan bahwa kegagalan siswa 
dalam memecahkan masalah bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan matematis mereka namun 
oleh penggunaan pengetahuan yang tidak efektif.  Problem solver yang baik sadar akan apa yang mereka 
lakukan dan sering memantau atau menilai sendiri kemajuan mereka, atau menguji strategi yang dipilih 
dalam memecahkan masalah [2].  Hal-hal tersebut sesuai dengan konsep metakognisi, yang diperkenalkan 
pada tahun 1970-an oleh John H. Flavell, seorang pakar psikologi dari Stanford University.  
Dikemukakannya bahwa metakognisi adalah pengetahuan seseorang mengenai proses dan hasil 
kognitifnya sendiri atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.  Lebih jauh, 
metakognisi mengacu pada pemantauan aktif dalam proses tersebut terkait dengan objek atau data kognitif 
yang dihasilkan, biasanya dalam pencapaian tujuan konkrit [4].  Dalam perkembangannya, berbagai studi 
menunjukkan bahwa keberhasilan siswa dalam pemecahan masalah dipengaruhi oleh kemampuan 
metakognisi yang dimiliki siswa tersebut ([5]; [6]). 

Perkembangan kemampuan metakognisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, 
pengalaman, interaksi sosial, dan kecerdasan [7].  Dipandang dari segi kecerdasan, siswa dengan 
kecerdasan yang lebih tinggi diharapkan memiliki kemampuan metakognisi yang lebih baik dibandingkan 
siswa lain pada umumnya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, siswa dengan potensi kecerdasan 
istimewa berhak memperoleh layanan pendidikan khusus. Tujuan dari pendidikan khusus tersebut adalah 
untuk mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki siswa cerdas istimewa [8].  Kebijakan tersebut 
diwujudkan dengan dibukanya kelas khusus pada beberapa sekolah yang memfasilitasi siswa cerdas 
istimewa melalui kelas percepatan (akselerasi) maupun kelas pengayaan.  Dengan demikian diharapkan 
agar para siswa dengan potensi kecerdasan istimewa dapat mengembangkan seluruh kemampuannya 
dengan optimal.  Terkait dengan kemampuan metakognisi yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan 
siswa dengan kecerdasan istimewa tersebut memiliki kemampuan metakognisi yang lebih baik daripada 
siswa lain atau siswa pada kelas reguler. 

Fakta yang ditemui di lapangan mengindikasikan bahwa kemampuan metakognisi siswa cerdas 
istimewa (selanjutnya disebut CI)  belum berkembang dengan baik.  Kurangnya kemampuan metakognisi 
siswa dapat dipengaruhi beberapa hal yang terkait dengan pengalaman yang diperolehnya melalui 
pembelajaran di kelas.  Pertama, pembelajaran matematika di kelas CI lebih menekankan pada pemberian 
soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat, namun belum memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menganalisis proses pemecahan masalah yang dilakukannya. Kedua, 
pengetahuan guru mengenai kemampuan metakognisi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya 
perhatian guru dalam mengembangkan kemampuan metakognisi siswa.  Ketiga, ketersediaan dan kualitas 
bahan ajar matematika yang kurang memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan tersebut.  
Sejauh ini masih banyak guru matematika yang belum mengembangkan sendiri bahan ajar yang 
digunakannya.  Dalam konteks pembelajaran di kelas CI, guru masih menggunakan bahan ajar yang sama 
dengan bahan ajar yang dipakai pada kelas reguler.   

Selain kemampuan metakognisi yang merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi, aspek 
lain yang penting dimiliki siswa dalam menghadapi abad 21 adalah aspek sikap.  Berdasarkan observasi di 
lapangan, siswa pada kelas CI cenderung memiliki keterampilan sosial yang rendah.  Hal tersebut ditandai 
dengan kurangnya rasa menghargai, cenderung individual, dan kurang responsif terhadap lingkungan. 
Karakter negatif tersebut sangat bertentangan dengan 21st century skill sebagaimana dipaparkan 
sebelumnya.  Apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan siswa cerdas istimewa hanya akan 
menjadi individu yang unggul dari segi kognitif tetapi tidak dapat membawa manfaat bagi lingkungannya 
kelak.  Oleh karena itu pembelajaran matematika sedapat mungkin turut andil dalam mengembangkan 
keterampilan sosial, sebagai wujud pembentukan karakter siswa. 

Usaha menumbuhkembangkan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu telah 
dilaksanakan secara terus menerus melalui pengembangan kurikulum.  Kurikulum 2013 yang telah 
diberlakukan di Indonesia merekomendasikan pendekatan saintifik (scientific approach) yang berpotensi 
mampu mengembangkan ketiga ranah tersebut secara simultan. Prinsip pembelajaran saintifik diterapkan 
mulai dari mengamati fenomena, pola, kejadian, dari suatu peristiwa atau masalah sehari-hari.  Dilanjutkan 
dengan siswa menanya atau mempertanyakan bagaimana atau mengapa itu terjadi, serta apa yang terjadi 
jika peristiwa tidak seperti yang teramati.  Berikutnya siswa melakukan eksplorasi dan penalaran dalam 
bentuk mencoba, bereskperimen, penyelidikan, mengumpulkan data,  menyimpulkan dari berbagai 
fakta/data dan konsep, kemudian menyajikan hasil belajarnya.  Setiap langkah dalam pendekatan saintifik 
memiliki makna yang sangat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap 
siswa.  Namun demikian, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sejauh ini belum maksimal. 
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Dalam rangka merespon masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, pada makalah ini akan diuraikan 
bagaimana menerapkan pendekatan saintifik yang berorientasi pada kemampuan metakognisi dan 
keterampilan sosial siswa cerdas istimewa.  Lebih khusus, apa yang dibahas pada makalah ini menyoroti 
pada pengembangan bahan ajar matematika berbasis pendekatan saintifik yang berorientasi pada kedua 
kemampuan tersebut.  Mengingat bahwa bahan ajar memegang peran penting dalam desain pembelajaran, 
maka melalui makalah ini diharapkan para guru matematika memperoleh wacana untuk merancang dan 
mengembangkan sendiri bahan ajar matematika yang sesuai dan bermanfaat, terutama untuk siswa cerdas 
istimewa. 

II. PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori 

a. Pendekatan Saintifik 

Teori belajar yang didasarkan pada teori psikologi telah melalui sejarah panjang.  Berbagai teori 
tersebut dapat dikelompokkan dalam lima aliran yang dianggap besar dan sangat dominan dalam 
mempengaruhi praktik pembelajaran. Kelima teori atau aliran tersebut yaitu humanisme, behaviorisme, 
kognitivisme, konstruktivisme, dan cybernetisme [9].  Sejalan dengan teori belajar yang terus berkembang, 
maka paradgima pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru kini bergeser pada paradigma baru 
yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam 
mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan saintifik. 

Beberapa ahli memberikan pandangan yang beragam dalam mendefinisikan pendekatan saintifik.  
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pengertian pendekatan saintifik, referensi [10] 
mengungkapkan beberapa keterampilan proses dalam sains yaitu observing (mengamati), hypothesizing 
(membuat hipotesis), predicting (membuat dugaan), planning and carrrying out fair test (merencanakan 
dan melakukan pengujian), interpreting result and findings (menafsirkan hasil penemuan), dan 
communicating (mengkomunikasikan).  Sejalan dengan hal di atas, disebutkan pula bahwa metode saintifik 
pada level yang paling dasar terdiri atas tiga langkah yaitu observing (mengamati), explaining 
(menjelaskan), dan testing (menguji) [11].  Sementara pendapat lain menguraikan metode saintifik 
tradisional ke dalam empat tahapan yaitu characterization stage (terdiri atas kegiatan mengamati dan 
mendeskripsikan fenomena), hypothesis stage (kegiatan merumuskan hipotesis untuk menjelaskan 
fenomena), prediction stage (menggunakan hipotesis untuk memprediksi keberadaan fenomena, atau untuk 
memprediksi hasil dari observasi yang baru), dan experiment/ validate stage (menunjukkan percobaan 
yang membuktikan atau menyangkal hipotesis) [12]. 

Di samping beberapa definisi di atas, salah satu referensi menyatakan bahwa meskipun terdapat versi 
yang berbeda dalam mendefinisikan metode saintifik, namun versi yang komprehensif menggambarkan 
bahwa metode saintifik meliputi observation (pengamatan), recognition (pengenalan), definition 
(pendefinisian), hypothesis (hipotesis), prediction (pendugaan), dan experiment (percobaan) [13].  Sejalan 
dengan pendapat tersebut, referensi [14] menyebutkan bahwa metode saintifik terdiri atas pengumpulan 
data melalui observasi dan eksperimen, serta perumusan dan pengujian hipotesis.  Pandangan yang lebih 
detail dalam menggambarkan metode tersebut, salah satunya dikemukakan oleh referensi [15] yang 
memberikan tujuh tahapan utama metode saintifik yaitu formulate a problem (merumuskan masalah), 
formulate a hypothesis (merumuskan hipotesis), design a study (merancang penelitian), collect and 
organize the data (mengumpulkan dan mengorganisir data), summarize  and statistically analyze the data 
(menyimpulkan dan menganalisis data), evaluate the result and draw conclusions regarding the hypothesis 
(mengevaluasi hasil dan menarik simpulan berdasarkan hipotesis), dan communicate the findings 
(mengkomunikasikan hasil penemuan).   Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka pendekatan 
saintifik dapat dimaknai sebagai pendekatan pembelajaran yang menggunakan tahapan-tahapan saintifik 
yaitu: 

1. mengamati (mencermati, membandingkan, atau mendeskripsikan fenomena) 
2. menanya (mempertanyakan, termasuk merumuskan hipotesis atau pendugaan),  
3. mengumpulkan informasi (termasuk mengumpulkan data melalui eksperimen),  
4. menganalisis data (menalar dan menyimpulkan),  
5. mengkomunikasikan hasil. 

Dengan karakteristik yang terdapat dalam langkah-langkah pembelajarannya, pendekatan saintifik 
memiliki kelebihan sebagai berikut [16]: 

1. memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan 
data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. 
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2. menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian dan membangun 
konseptualisasi pengetahuan. 

3. membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. 
4. membiasakan siswa menanggung resiko pembelajaran. 
5. membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan komunikasi. 
6. mengembangkan karakter siswa. 

Namun demikian, di samping kelebihan-kelebihan di atas pendekatan saintifik juga memiliki 
kekurangan atau kelemahan antara lain sebagai berikut [17]: 

1. dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. 
2. kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. 
3. apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan 

pembelajaran menjadi tidak efektif. 

Dalam menyikapi beberapa kekurangan yang mungkin ditemui dalam penerapan pendekatan saintifik 
di atas, tentu saja guru harus selalu berupaya untuk meminimalisirnya.  Misalnya untuk menghindari 
kesalahan penyimpulan, guru perlu memantau sekaligus memberikan bantuan (scaffolding) selama proses 
pembelajaran.  Sedangkan untuk antisipasi pembelajaran yang menyita waktu maupun untuk menarik 
minat siswa, guru perlu melakukan persiapan matang termasuk dari segi bahan ajar yang memenuhi 
kriteria valid, praktis, dan efektif. 

b. Kemampuan Metakognisi 

Konsep mengenai metakognisi masih terus berkembang hingga saat ini.  Sejak pertama kali 
diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 1976, berbagai studi mengenai metakognisi telah dilakukan dalam 
berbagai disiplin ilmu.  Metakognisi terbentuk atas dua kata yaitu meta (berarti beyond- di luar atau 
melampaui) dan kognisi (proses memperoleh pengetahuan yang meliputi berpikir, mengingat, memahami, 
dsb).  Metakognisi bermakna kesadaran dan pemantauan seseorang atas sistem kognitifnya sendiri serta 
fungsinya [18].  Definisi lain mengungkapkan metakognisi sebagai aktivitas pemantauan dan pengendalian 
kognisi seseorang.  Lebih jauh metakognisi didefinisikan sebagai apa yang kita ketahui tentang proses 
kognitif kita dan bagaimana menggunakan proses tersebut untuk belajar dan mengingat [19]. 

Dalam memberikan penjelasan mengenai konsep metakognisi, para ahli merincinya menjadi beberapa 
subkomponen.  Salah satunya membagi metakognisi dalam subkomponen pengetahuan dan regulasi [19].  
Pengetahuan yang melibatkan metakognisi meliputi pengetahuan tentang bagaimana kita belajar, 
pengetahuan tentang beragam strategi, dan pengetahuan mengenai kondisi di mana kita dapat untuk 
menerapkan beragam strategi.  Adapun regulasi yang melibatkan metakognisi meliputi perencanaan, 
pemantauan, dan evaluasi. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat [20] yang menyebutkan bahwa 
komponen metakognisi terdiri atas planning (merencanakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 
alat matematis yang sesuai), monitoring (mengendalikan dan membandingkan dengan tujuan), dan 
reflection (refleksi pada masalah yang diberikan, pada pemahaman konsep matematis, dan pada 
ketidaksesuaian antara representasi dan konsepsi). 

Pendapat lain mengenai subkomponen metakognisi menyebutkan bahwa metakognisi terdiri atas 
pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang melibatkan metakognisi didefinisikan sebagai 
pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang keterkaitan antara karakteristik personal, karakteristik tugas, 
dan strategi yang tersedia dalam suatu situasi belajar.  Adapun keterampilan yang melibatkan metakognisi 
dapat dipandang sebagai kontrol sengaja yang dimiliki seseorang atas proses kognitif mereka sendiri, yang 
dibedakan dalam empat jenis keterampilan yaitu predicting (contoh, seberapa sulit tugas ini?), planning 
(contoh, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan tugas ini?), monitoring (contoh, apa yang belum 
saya ketahui untuk mencapai tujuan saya?), dan evaluating (contoh, apakah tabel saya telah lengkap 
menjangkau seluruh makna permasalahan?) [21]. Pendapat di atas sejalan dengan referensi [22] yang 
menyatakan bahwa metakognisi meliputi pemantauan kemajuan belajar, memperbaiki kesalahan, 
menganalisis efektivitas  cara belajar, dan mengubah cara belajar apabila diperlukan. Aspek penting lain 
dalam metakognisi adalah kemampuan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi dalam penyelesaian 
tugas. 

Literatur lain membagi metakognisi dalam tiga komponen utama yaitu pengetahuan, pengalaman, dan 
keterampilan [6].  Komponen pertama mengacu pada interaksi antara keyakinan dan pengetahuan yang 
tersimpan dalam ingatan seseorang mengenai fungsi pribadi, pelaksanaan tugas, dan pemilihan strategi.  
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Komponen kedua mengacu pada reaksi sadar dan penilaian diri tentang kinerja pribadi sebelum, selama, 
dan setelah pelaksanaan tugas.  Keyakinan tersebut merupakan hasil dari interpretasi diri atau evaluasi diri 
tentang keakrabannya dengan tugas, pemahaman tugas, persepsi mengenai kesulitan tugas, usaha yang 
diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan kepercayaan diri atas kemampuan menyelesaikannya.  
Sedangkan komponen ketiga mengacu pada prosedur dan strategi autentik yang digunakan selama 
pelaksanaan tugas untuk memantau dan mengontrol kognisi seseorang.  Strategi tersebut meliputi self-
observation, self-evaluation, self-control, self-monitoring, self-instruction, dan self-questioning. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi adalah kemampuan 
seseorang untuk mengetahui dan memantau proses dan hasil kognitifnya sendiri, yang ditandai oleh 
kemampuan untuk menyadari cara belajar atau memproses informasi, memprediksi tingkat kesulitan tugas, 
merencanakan strategi penyelesaian tugas, memantau kemajuan proses penyelesaian tugas, dan 
mengevaluasi hasil penyelesaian tugas. 

c. Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial (social skills) merupakan salah satu kecakapan yang penting dikembangkan pada 
siswa untuk menghadapi abad 21. Para pakar pendidikan bahkan berpendapat bahwa pengembangan 
keterampilan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum.  Dalam memberikan definisi mengenai 
keterampilan sosial, para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda.  Keterampilan sosial merupakan 
bentuk kepekaan terhadap orang lain, menghargai, memahami sudut pandang orang lain, dan mampu 
mencari jalan tengah dalam suatu konflik [23]. Pendapat lain menyatakan bahwa keterampilan sosial 
merupakan perilaku yang mendorong hubungan sosial yang berhasil dan memungkinkan individu untuk 
bekerja secara efektif dengan orang lain.  Diungkapkan pula bahwa keterampilan sosial yang kurang 
dimiliki oleh anak-anak dan pemuda adalah keterampilan berbagi, berpartisipasi, dan berkomunikasi [24]. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik simpulan bahwa keterampilan sosial dapat 
dimaknai sebagai kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dalam lingkungan sosial, 
yang ditunjukkan dalam perilaku-perilaku tertentu.  Dalam konteks pembelajaran, keterampilan sosial pada 
siswa tampak dari perilaku menghargai, berbagi, berpartisipasi dalam kelompok, dan berkomunikasi. 
Pertama, perilaku menghargai dapat ditunjukkan dengan menyimak pendapat orang lain dengan seksama 
dan menerima perbedaan dalam kelompok. Kedua, perilaku berbagi meliputi berbagi pengetahuan kepada 
teman, berbagi tugas dalam kelompok, dan membantu teman yang membutuhkan.  Ketiga, perilaku 
berpartisipasi ditandai dengan sikap responsif dalam menyelesaikan tugas kelompok, mencari jalan tengah 
dalam suatu konflik yang terjadi dalam diskusi, mendorong partisipasi orang lain dalam kelompok, serta 
mau bertanya saat menemui kesulitan.  Keempat, berkomunikasi dapat ditunjukkan dengan 
mengekspresikan pendapat dengan terbuka dan objektif, serta menggunakan bahasa yang santun dalam 
berinteraksi dengan orang lain.  Semua perilaku tersebut perlu mendapat perhatian serius dari guru, salah 
satunya dengan memfasilitasi pembelajaran yang dilaksanakan agar seoptimal mungkin memberi 
kesempatan siswa untuk melakukannya.  

d. Siswa Cerdas Istimewa 

Dalam tinjauan psikologi dikenal istilah gifted child, yang dapat dimaknai sebagai anak dengan 
kecerdasan tinggi atau dikenal pula dengan anak cerdas istimewa.  Beberapa sekolah mendefinisikan 
kecerdasan yang tinggi jika melampaui batas nilai IQ yang ditetapkan.  Namun nilai IQ hanyalah satu 
bentuk dari kecerdasan yang tinggi.  Kecerdasan yang tinggi atau giftedness mencakup tiga aspek yaitu 
kreativitas tinggi, motivasi atau komitmen yang tinggi, dan kecerdasan di atas rata-rata [25].  Definisi lain 
dari siswa cerdas dan berbakat (gifted and talented students) adalah siswa yang menunjukkan kemampuan 
di atas rata-rata dalam berbagai bidang, yang meliputi kemampuan intelektual, kreativitas, kepemimpinan, 
dan bakat khusus dalam seni visual maupun seni pertunjukan [24]. 

Di antara berbagai karakteristik siswa cerdas istimewa, karakter positif yang dimilikinya antara lain 
memilih dan menyukai tugas atau masalah yang menantang, menunjukkan keterampilan penalaran dan 
evaluasi,   serta menjadi pengamat yang sangat teliti.  Namun di sisi lain, siswa cerdas istimewa juga 
memiliki karakter negatif di antaranya menarik diri dari teman sebaya, dan lebih menyukai orang dewasa 
(Harmony Public School).  Hal tersebut sesuai dengan referensi [26] yang menyebutkan bahwa pelabelan 
yang melekat pada siswa cerdas istimewa dapat menimbulkan masalah antara lain kecemburuan dengan 
teman sebaya dan kesulitan dalam membentuk hubungan dengan teman sebaya.  Berbagai karakteristik 
positif maupun negatif yang melekat pada siswa cerdas istimewa sedapat mungkin dikenali oleh guru, 
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sehingga guru dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mendesain pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dalam kelas tersebut. 

B. Bahan Ajar Matematika Berbasis Pendekatan Saintifik Berorientasi pada Kemampuan Metakognisi 

dan Keterampilan Sosial 

Dalam hal mengembangkan kemampuan metakognisi siswa, guru disarankan memberikan dorongan 
bagi siswa untuk [22]: 
1. Mengidentifikasi apa yang telah mereka ketahui 

2. Menentukan bagaimana mengevaluasi kinerja mereka 

3. Memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

4. Merencanakan waktu belajar dalam jadwal serta mengatur prioritas 

5. Membuat daftar cek untuk apa yang dibutuhkan 

6. Mengorganisir materi 

7. Menggunakan strategi khusus dalam belajar, misalnya dengan membuat outline, menggunakan 

jembatan keledai, atau membuat diagram. 

8. Melakukan refleksi atas proses belajar, mencatat apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. 

9. Memantau pembelajaran dengan menanya dan melakukan pengujian mandiri (self-testing) 

10. Memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri 

11. Mempertahankan konsentrasi dan motivasi 
Sementara dipandang dari segi keterampilan sosial, pembelajaran konstruktivis yang berpusat pada siswa 
dapat diterapkan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa tersebut.  Pembelajaran yang dimaksud 
meliputi pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, dan diskusi kelas.  Hal tersebut 
dikarenakan partisipasi aktif siswa dalam kelompok-kelompok kecil dapat memberi pengalaman kepada 
mereka membentuk perilaku demokratis [24].  Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk 
mengembangkan kemampuan metakognisi sekaligus keterampilan sosial adalah melalui pemanfaatan 
bahan ajar. 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis [27].  
Lebih lanjut dinyatakan bahwa bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar meskipun penggunaan 
kedua istilah tersebut seringkali disamakan.  Pendapat lain menyatakan definisi bahan ajar sebagai materi 
tertentu yang digunakan dalam pelajaran dan disajikan melalui berbagai media [28].  Berbagai bentuk 
bahan ajar matematika memiliki potensi dalam (1) memotivasi siswa, (2) memberikan pengalaman belajar 
mengajar yang bervariasi, (3) menghubungkan matematika di kelas dengan kehidupan nyata, (4) 
memberikan bantuan visual bagi siswa untuk membangun ingatan, (5) memungkinkan guru dan siswa 
untuk memodelkan proses matematis yang muncul dalam operasi hitung, (6) mendorong terjadinya 
komunikasi matematis, (7) mendukung asesmen yang dilakukan guru, dan (8) mendukung pemahaman 
siswa terhadap konsep matematika [29]. 

Dalam merancang bahan ajar berbasis pendekatan saintifik yang berorientasi pada kemampuan 
metakognisi, hal-hal yang dapat dilakukan guru adalah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang 
bertujuan untuk memandu siswa melakukan self-questioning, sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut 
[30]. 

1. Memahami masalah atau tugas, misalnya ‘masalah ini tentang apa?’. 
2. Membentuk koneksi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, misalnya ‘apakah 

kesamaan/ perbedaan antara masalah ini dengan masalah yang diselesaikan sebelumnya?’ 
3. Menggunakan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah, misalnya ‘strategi apa yang sesuai 

untuk menyelesaikan masalah ini? Mengapa cara ini sesuai?’ 
4. Merefleksi atau mengevaluasi proses dan hasil, misalnya ‘apa yang salah dengan langkah penyelesaian 

yang saya tulis?’ 

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dimunculkan dalam setiap tahapan pendekatan saintifik.  Misalnya 
pada tahap mengamati, dalam bahan ajar guru menyediakan pertanyaan secara eksplisit misalnya ‘masalah 
ini tentang apa? Apa saja yang muncul dalam masalah ini?’. Guru juga dapat menginstruksikan pada 
siswa untuk menandai bagian-bagian penting dari objek yang diamati. Pada tahap mengumpulkan 
informasi, pertanyaan yang diberikan untuk memandu siswa misalnya ‘adakah hubungan antara masalah 
ini dengan pengetahuan saya sebelumnya? Informasi apa saja yang belum saya punyai untuk memahami 
masalah/tugas ini?’.  Sedangkan pada tahap menalar, diberikan pertanyaan sebagai berikut ‘strategi apa 
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yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini? Mengapa cara ini sesuai? Apa yang salah dengan langkah 
penyelesaian yang saya tulis?’, dsb. 

Sementara untuk mengembangkan keterampilan sosial, tahapan kelima pada pendekatan saintifik yaitu 
mengkomunikasikan, memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut.  Pada tahap ini, siswa 
dilatih untuk menyimak pendapat teman lain maupun menyampaikan pendapat dengan terbuka dan 
objektif.  Konten pada bahan ajar pun dapat disesuaikan untuk mengembangkan keterampilan sosial, yaitu 
dengan menyertakan konteks masalah sehari-hari yang erat kaitannya dengan kepekaan sosial.  Contoh 
sederhana, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan soal cerita yang terkait dengan kegiatan 
sosial di lingkungan, pentingnya menjalin hubungan sosial, serta ilustrasi lainnya yang mendukung. 

III. PENUTUP 

Untuk dapat menghadapi masa depan yang penuh tantangan, siswa harus dilatih untuk 
mengembangkan kecakapannya semaksimal mungkin.  Kemampuan metakognisi dan keterampilan sosial 
adalah sebagian kecil dari sekian banyak kecakapan yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri 
siswa, tidak terkecuali siswa cerdas istimewa.  Pengalaman yang diperoleh siswa melalui proses 
pembelajaran ikut menentukan berkembang atau tidaknya kecakapan tersebut.  Oleh karena itu setiap guru 
perlu merancang pembelajaran sebaik mungkin agar sesuai dengan karakteristik siswa.  Bahan ajar, sebagai 
salah satu unsur dalam desain pembelajaran, memegang peranan penting dalam memberikan pengalaman 
belajar yang bermakna bagi siswa.  Dalam konteks pembelajaran untuk siswa cerdas istimewa, guru harus 
mampu berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan bahan ajar agar potensi yang ada dalam diri siswa 
benar-benar dapat dioptimalkan.  Dengan demikian siswa cerdas istimewa tidak hanya unggul dalam 
pengetahuan dan keterampilan berpikir, namun juga menjadi siswa yang memiliki keterampilan sosial yang 
lebih baik. 
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