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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pendidikan dan pembelajaran 

dewasa ini semakin pesat seiring dengan perkembangan 

budaya manusia dalam menghasilkan cipta, rasa, karsa, 

rupa, dan rekayasa. Hasil dari perkembangan tersebut 

maka sudah pasti lahirnya model produk-produk terbaru 

sebagaimana dalam dunia pendidikan dan pembelajaran 

lebih sering dikenal dengan inovasi pendidikan.
1
 

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya 

manusia untuk pembangunan. Derap langkah 

pembangunan selalu memunculkan persoalan-persoalan 

baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Suatu 

pendidikan dipandang bermutu diukur dari 

kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan memajukan kebudayaan nasional adalah 

pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda 

yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. 

Untuk itu perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang 

mampu menciptakan suasana dan proses pendidikan 

yang menyenangkan, merangsang, dan menantang 

peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal 

sesuai bakat dan kemampuannya. Penyelesaian masalah 

pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-

                                                           
1
 Ishak Abdulhak dan Deni Dermawan, Teknologi Pendidikan 

(Bandung: PT Rosdakarya, 2015), 2. 
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pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang 

sifatnya menyeluruh.
2
  

Di antara langkah atau tindakan untuk 

menyelesaikan masalah pendidikan tersebut adalah 

dengan melaksanakan pembelajaran yang baik. Kata 

pembelajaran  diambil dari kata instruction yang berarti 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Proses pembelajaran harus melahirkan proses belajar 

melalui berbagai aktivitas yang sengaja dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu.
3
 Sedangkan hakikat belajar 

dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas atau suatu proses 

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengokohkan kepribadian.
4
 Gegne mengemukan 

belajar adalah perubahan yang terjadi dalam 

kemampuan manusia setelah belajar secara terus 

menerus , bukan hanya disebabkan proses pertumbuhan 

saja. Gegne mengemukakan bahwa belajar dipengaruhi 

oleh faktor dari luar dan faktor dalam diri dan keduanya 

saling berinteraksi. 
5
 

                                                           
2
 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo, 2014), 5.  
3
 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi 

pembelajaran Matematika (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

42.  
4
 Suyono dan Hariyanti, Belajar dan pembelajaran (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9. 
5
 Asis Syaifudin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif ( 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 5.  
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Pelajaran matematika adalah salah satu bidang ilmu 

yang dapat meningkatkan keterampilan, sebab 

matematika adalah salah satu bidang ilmu yang banyak 

kaitan dengan bidang ilmu yang lain. Banyak bidang 

ilmu lain yang membutuhkan matematika sebagai 

kemampuan prasyarat dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam bidang tersebut. Itulah sebabnya 

pembelajaran matematika telah dilakukan sejak bangku 

sekolah dasar agar siswa mampu berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif serta inovatif. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa matematika masih memiliki 

image yang menakutkan bagi siswa. Dibutuhkannya 

pemahaman  dan kemampuan logika yang tinggi 

membuat siswa memiliki ketakutan berlebih terhadap 

matematika. Meski berbagai metode pembelajaran 

diterapkan dalam pembelajaran matematika di kelas, 

namun masih banyak siswa yang merasa bahwa 

matematika itu sulit sehingga mereka memiliki rasa 

pesimis atau rendah diri terkait kemampuan mereka 

sendiri dalam belajar matematika. Menurut Ruseffendi 

matematika adalah bahasa simbol; ilmu deduktif yang 

tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisir, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur 

yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan 

akhirnya ke dalil. Sedangkan menurut Sordjani hakikat 

matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, 
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bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang 

deduktif.
6
  

Pembelajaran matematika pada siswa sekolah dasar 

dirasa sangatlah penting, sebab mereka mempunyai 

kemampuan yang tampak pada fase ini. Mereka 

mempunyai kemampuan dalam proses berfikir untuk 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih 

terikat dengan objek yang bersifat konkret. Dari usia 

perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. 

Dalam pembelajaran matematika abstrak, siswa 

memerlukan alat bantu berupa media, dan alat peraga 

yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan 

oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti 

oleh siswa. Dalam matematika, setiap konsep yang 

abstrak yang baru dipahami siswa perlu segera diberi 

penguatan, agar mengendap dan bertahan lama dalam 

memori siswa, sehingga akan melekat pada pola pikir 

dan pola tindakanya.
7
 

Salah satu langkah dalam pemecahan masalah di 

atas adalah tahapan penyelesaian yang disusun oleh 

Polya. Langkah-langkahnya yaitu memahami masalah, 

membuat rencana penyelesaian, menyelesaikan masalah 

sesuai rencana, dan menelaah kembali. Dengan 

mengikuti keempat langkah ini, siswa akan terbantu 

untuk memetakan proses berpikirnya, memandang 

                                                           
6
 Zahra Chairani, Metakognisi Siswa Dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 2-3.  
7
 Haruman, Model Pembelajaran Matematika (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), 1-2.  
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masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, 

sehingga ia akan mampu menyelesaikan masalah yang 

diberikan dengan lebih baik. Kemampuan pemecahan 

masalah memiliki kaitan erat dengan bagaimana 

kesadaran siswa terhadap pengetahuan yang dimilikinya 

dan bagaimana proses berpikirnya dalam menghadapi 

masalah. Dengan kata lain, pemecahan masalah 

berkaitan erat dengan metakognisi. Gagasan Polya 

tersebut kemudian banyak digunakan sebagai landasan 

dalam mengembangkan strategi pembelajaran secara 

metakognitif karena eratnya keterkaitan antara langkah 

pemecahan masalah Polya dengan aktivitas metakognisi 

dalam diri siswa.
8
  

Dalam metakognisi, siswa dapat dikelompokkan 

berdasarkan tingkatan metakognisi mereka. Tingkatan 

tersebut yaitu tacit use, aware use, strategic use, 

reflective use. Tingkatan metakognisi siswa ini dapat 

diketahui dengan meninjau aktivitas metakognisi siswa 

selama proses penyelesaian sebuah masalah. 

Mengetahui tingkatan metakognisinya, akan membantu 

siswa meningkatkan kemampuannya dengan lebih 

memahami kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. 

Hal ini akan banyak membantu siswa dalam 

pembelajaran selanjutnya.
9
 Berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, 

mengetahui sejauh mana metakognitif siswa sekaligus 

juga mengetahui sejauh mana kesadaran siswa terhadap 

                                                           
8
 Zahra Chairani, Metakognisi Siswa Dalam Pemecahan 

Masalah Matematika, 69-71. 
9
 Ibid.,99. 
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proses kognitifnya akan membantu mengetahui sejauh 

mana kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 

Hal ini sekaligus akan mengurangi ketakutan siswa 

terhadap matematika. Menunjukkan pada siswa 

bagaimana metakognisi mereka akan menunjukkan 

bagaimana sebenarnya kesadaran mereka terhadap 

kognitif mereka sendiri. Hal ini akan menunjukkan 

kepada mereka cara yang lebih mudah dalam melihat 

sebuah masalah dalam matematika dan akan membantu 

mereka dalam menemukan solusi pemecahannya. 

Dengan demikian rasa paranoid dalam diri mereka akan 

berkurang.  

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Maimunah terhadap siswa kelas XI KIA 1 SMKN 5 

Jember menunjukan bahwa siswa dengan kelompok 

prestasi tinggi dapat melibatkan keterampilan 

metakognisinya pada setiap tahapan proses pemecahan 

masalah dengan baik yaitu melalui aktivitas 

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Siswa 

berpresatasi sedang sudah dapat melibatkan 

keterampilan metakognitifnya pada setiap tahapan 

proses pemecahan masalah, namun belum secara 

maksimal, mereka masih kurang baik dalam melakukan 

pemantauan. Kemudian siswa dengan prestasi rendah 

belum menunjukan aktivitas pada keterampilan 

metakognitifnya seperti aktivitas perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi secara maksimal, mereka 
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baru dapat melaksanakan aktivitas perencanaan pada 

setiap tahapan proses pemecahan masalah.
10

 

Berdasarkan dari pengamatan pada saat melakukan 

Praktikum Magang II (real teaching) di SDN 1 

Nologaten pada tanggal 18 September – 19 Oktober 

2018, ditemukan fenomena bahwa ketika pelaksanaan 

pembelajaran Matematika, masih banyak siswa yang 

belum mampu mengerjakan matematika dengan teknik 

dan cara pengerjaan yang benar. Tidak jarang juga dari 

mereka menggunakan penalaran untuk mengerjakan 

soal Matematika tersebut. Mereka lebih cenderung 

mampu menemukan jawaban soal matematika, namun 

mereka masih kebingungan untuk menemukan cara 

penyelesaiannya. Selain itu, ada juga sebagian siswa 

yang mengerjakan soal matematik dengan proses 

pengerjaan yang tidak runtut. Kelas V A dipilih sebagai 

subyek penelitian karena ketika pelaksanaan 

pembelajaran Matematika, masih banyak siswa yang 

belum mampu mengerjakan matematika dengan teknik 

dan cara pengerjaan yang benar. Tidak jarang juga dari 

mereka menggunakan penalaran untuk mengerjakan 

soal Matematika tersebut. Kajian metakognisi ini 

diharapkan akan membantu mereka lebih mengenal 

kemampuannya agar bisa meningkatkan kualitas dan 

hasil belajar matematika mereka.  

                                                           
10

 Siti Maimunah, “Analisis Metakognitif Siswa Kelas XI KIA 

SMKN 5 Jember Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pokok 

Bahasan Fungsi Komposisi,”(Skripsi, Universitas Jember, 

Jember,2015), 73-74.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

akan melakukan penelitian tentang bagaimana aktivitas 

metakognisi siswa Sekolah Dasar (SD) dalam 

menyelesaikan masalah matematika dengan judul 

“Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas V 

SDN 1 Nologaten Ponorogo Dalam Pemecahan 

Masalah Matematika Pokok Bahasan Akar 

Pangkat”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini tentang analisis kemampuan 

metakognisi siswa kelas V di SDN 1 Nologaten dalam 

pemecahan masalah matematika pokok bahasan akar 

pangkat berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, identifikasi masalah 

dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas metakognisi siswa kelas V di 

SDN 1 Nologaten dalam pemecahan masalah 

matematika ? 

2. Bagaimana tingkatan metakognisi siswa kelas V di 

SDN 1 Nologaten dalam pemecahan masalah 

matematika ? 

3. Apa saja faktor yang menjadi penunjang dan 

penghambat dalam meningkatkan kemampuan 

metakognisi siswa kelas V di SDN 1 Nologaten 

dalam pemecahan masalah matematika? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aktivitas metakognisi siswa kelas 

V di SDN 1 Nologaten dalam pemecahan masalah 

matematika. 

2. Untuk mengetahui tingkatan metakognisi siswa 

kelas V di SDN 1 Nologaten dalam menyelesaikan 

masalah matematika. 

3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penunjang 

dan penghambat dalam meningkatkan kemampuan 

metakognisi siswa kelas V di SDN 1 Nologaten 

dalam menyelesaikan masalah matematika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian “Analisis kemampuan metakognisi siswa 

kelas V SDN 1 Nologaten Ponorogo dalam pemecahan 

masalah matematika pokok bahasan akar pangkat” 

diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi mengenai berbagai hal 

yang berkaitan dengan analis kemampuan 

metakognisi siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman dan referensi untuk mengembangkan 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

kemampuan metakognisi dalam penyelesaikan 

masalah matematika. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan keilmuan, 

khususnya tentang kemampuan metakognisi siswa 

dalam pemecahan masalah matematika. 

b. Bagi Siswa  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan siswa  

mampu mengetahui seberapa besar tingkat 

kemampuan metakognisinya dalam 

menyelesaikan masalah matematika, sehingga 

siswa mampu mengambil langkah untuk 

mengembangkan kemampuannya.  

c. Bagi Guru  

Dapat dijadikan bahan acuan dalam 

menjalankan pembelajaran dikelas yang lebih 

efektif dengan mengetahui bagaimana 

metakognisi siswa di kelas 

d. Bagi Sekolah    

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi  acuan  bagi lembaga untuk melakukan 

tindakan yang tepat dalam menerapkan proses 

pembelajaran, khususnya terkait dengan 

peningkatan kemampuan metakognisi siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada di dalamnya. Secara garis besar, dalam 
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pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi 

sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan landasan teoritik dan telaah 

pustaka, ditulis untuk memperkuat suatu judul 

penelitian dengan adanya landasan teori maka antara 

data dengan teori akan saling melengkapi dan 

menguatkan. 

BAB III merupakan metode penelitian yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi, data dan sumber data, pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV merupakan temuan penelitian yang 

meliputi gambaran data umum lokasi penelitian, 

deskripsi data ditulis untuk melanjutkan judul penelitian 

di mana peneliti mengambil judul di tempat tersebut, 

serta data khusus sebagai untu melakukan analisis. 

BAB V merupakan analisis data hasil penelitian 

dan sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah. 

 BAB VI merupakan penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

penelitian ini yaitu berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II  

TELAAH TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Faizal Amir dengan judul Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah 

Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Metakognisi Siswa Sekolah Dasar. Dengan hasil 

penelitian bahwa perangkat pembelajaran berbasis 

masalah kontekstual yang dikembangkan berkualitas 

baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlaksanaan 

pembelajaran berkatergori baik, aktivitas siswa 

berkategori baik, respon metakognisi siswa berkategori 

positif, ketuntasan hasil belajar metakognisi siswa 

secara klasikal tercapai. Kemampuan metakognisi siswa 

menunjukkan hal yang lebih baik dalam hal kesadaran 

merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah saat dan sesudah pembelajaran 

berbasis masalah kontekstual.
11

 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh  Yustina Iin 

N.I.S, dengan judul Korelasi Antara Keterampilan 

Metakognitif Dengan Hasil Belajar Siswa Di SMAN 1 

Dawarblandong, Mojokerto. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui korelasi antara keterampilan 

metakognitif dengan hasil belajar siswa pada materi 

hasil kali kelarutan di SMAN 1 Dawarblandong 

                                                           
11

 Mohammad Faizal Amir, “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis Masalah Konstektual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Metakognisis Siswa Sekolah Dasar”,Journal Of Medives, 

1(2018),120-122. 
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Mojokerto. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode tes yang dianalisis 

menggunakan analisis korelasi statistik parametrik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara keterampilan metakognitif 

dengan hasil belajar siswa.
12

 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ririn Apriyanti dengan judul Analisis Keterampilan 

Metakognisi Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Aplikasi Perbandingan. Dari penelitian ini 

menghasilkan bahwa keterampilan metakognisi siswa 

aspek prediksi, menunjukan bahwa beberapa siswa 

belum mampu memahami permasalahan dalam soal 

dengan tepat, dan beberapa siswa belum mampu 

memahami dan menentukan yang ditanyakan dalam 

permasalahan dalam aplikasi perbandingan. 

Keterampilan siswa aspek perencanaan menunjukan 

bahwa siswa cenderung mampu mentransformasikan 

soal cerita menjadi model matematika dan siswa 

mampu menentukan strategi penyelesaian dengan tepat 

dalam memecahkan masalah aplikasi perbandingan. 

Keterampilan siswa aspek monitoring dari fakta 

lapangan yang diperoleh beberapa siswa belum dapat 

mengingat dan menentukan rumus yang digunakan 

dengan tepat dan siswa belum dapat menerapkan 

konsep yang digunakan dengan tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan aplikasi perbandingan. 

                                                           
12

 Yustina Iin N.I.S, “Korelasi Antara Keterampilan 

Metakognitif Dengan Hasil Belajar Siswa Di SMAN 1 Dawarblandong 

Mojokerto”,Journal of Chemical education,2(September, 2012),81-82. 
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Keterampilan kognitif aspek evaluasi menunjukan 

bahwa ketepatan siswa dalam proses perhitungan belum 

terlaksana oleh beberapa siswa dan siswa cenderung 

tidak melakukan pemeriksaan kembali setelah 

mengerjakan, sehingga tidak sadar bahwa jawabannya 

salah.
13

 

Dari hasil kajian terdahulu, maka peneliti 

menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini. Persamaannya adalah penelitian tentang 

kemampuan metakognisi siswa dalam mata pelajaran 

matematika sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh M Faizal Amir dengan judul penelitian 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis 

Masalah Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Metakognisi Siswa Sekolah Dasar. Namun, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan M Faizal Amir adalah bahwa dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

menganalisis kemampuan metakognisi siswa, 

sedangkan penelitian yang dilakukan M Faizal Amir 

lebih terfokus pada mengembangkan perangkat 

pembelajaran agar kemampuan metakognisi siswa 

meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yustina Iin dengan judul Korelasi Antara Keterampilan 

Metakognitif Dengan Hasil Belajar Siswa Di SMAN 1 

Dawarblandong, Mojokerto, mempunyai perbedaan 

                                                           
13

 Ririn Apriyanti,”Analisis Keterampilan Metakognitif Siswa 

Dalam Pemecahan Masalah Matematika Aplikasi 

Perbandingan,”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Surakarta,2016).5. 
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dengan penelitian ini yakni pada penelitian ini terfokus 

pada analisis kemampuan metakognisi siswa sekolah 

dasar, sedangkan penelitian yang dilakukan Yustina Iin 

lebih terfokus pada korelasi anatara kemampuan 

metakognisi dengan hasil belajar siswa tingkat SMA. 

Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Ririn 

apriyanti dengan judul Analisis Keterampilan 

Metakognisi Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Aplikasi Perbandingan. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ririn adalah dalam penelitian ini subjek penelitiannya 

adalah siswa sekolah dasar dan fokus penelitiannya 

adalah pemecahan masalah matematika pokok bahasan 

akar pangkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Ririn subjek penelitiannya adalah siswa SMP dan 

terfokus pada pemacahan masalah matematika aplikasi 

perbandingan.  

 

B. Metakognisi Dalam Pemecahan Masalah 

Matematika 

1. Metakognisi 

a. Pengertian Metakognisi 

Pengertian metakognisi untuk pertama 

kalinya diperkenalkan oleh Flavell dari 

Universitas Stanford sekitar tahun 1975. Ia  

menggunakan istilah metakognisi untuk 

menyatakan pengertian pernyataan berikut. 

Metacognition refers to one’s knowledge 

concerning one’s own cognitive processes 

and products or anything related to them, 
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e.g., the learning-relevant properties of 

information or data. Metacognition refers, 

among other things, to the active monitoring 

and concequent regulation and orchestration 

of these processes in relation to the servise of 

some concrete goal or objective. (flavell, 

1976:232) 

Pengertian pernyataan Flavell ini 

menunjukan bahwa metakognisi merupakan 

pengetahuan seseorang tentang proses kognisi, 

produk atau apapun yang berhubungan dengan 

proses berfikirnya antara lain, belajar tentang 

hubungan sifat-sifat dari informasi atau data. 

Metakognisi menekankan hal-hal lainnya, untuk 

pemantauan aktif dan konsekuensi regulasi dan 

menyatukannya dalam proses kognisi khususnya 

untuk mencapai tujuan kognisi. Definisi ini 

menekankan peran dan fungsi eksekutif 

metakognisi dalam mengawasi dan memantau 

ketercapaian proses kognisi. Proses esksekutif 

merupakan pertanggungjawaban prose langsung 

implementasi dan monitoring untuk mencapai 

tujuan dan informasi dan aksi yang dipilih selama 

melakukan tugas spesifik proses kognisi.
14

 

Flavell kembali mengemukan pengertian 

metakognisi dengan pengetahuan dan regulasi 

pada suatu aktivitas kognitif seseorang dalam 

proses belajarnya. Metakognisi mengacu pada 
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 Zahra Chairani, Metakognisi Siswa Dalam Pemecahan 

Masalah Matematika, 34. 
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pemahaman seseorang tentang pengetahuannya 

sehingga pemahaman yang mendalam tentang 

pengetahuannya akan mencerminkan 

penggunaannya yang efektif atau uraian yang 

jelas tentang pengetahuan yang 

dipermasalahkan.
15

 

Menurut Livingston “metakognisi” sering 

didefinisikan sebagai “berfikir tentang berfikir”. 

Dalam kenyataannya, pendefinisian tersebut 

bukanlah hal yang sederhana. Bentuk tersebut 

sudah menjadi bagian dari kosakata dalam 

psikologi pendidikan dalam decade terakhir. 

Sedangkan Blakey Elaine dan Spence Sheila 

memberikan pengertian metakognisi sebagai 

“berpikir tentang berpikir”, mengetahui “apa yang 

kita tahu” dan “apa yang kita tidak tahu”.
16

 

Moore menyatakan bahwa metakognisi 

merupakan pengetahuan seseorang tentang 

berbagai aspek berfikir dan juga kemampuan 

seseorang untuk memperbaiki aktivitas kognisi 

secara menyeluruh agar dapat ditingkatkan 

menjadi lebih efektif.
17

 

Menurut Ormrod, pengetahuan metakognisi 

merupakan keyakinan seseorang mengenai prose-

prose kognitifnya, serta usaha sadarnya untuk 
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 Kurnia Eka Lestari dan  Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 

Penelitian Pendidikan Matematika (Bandung: PT Refika Aditama, 

2017), 94. 
16
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terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir 

sehingga meningkatkan proses belajar dan 

memori. Keyakinan yang demikian merupakan 

aspek dari metakognisi. Secara sederhana, 

pengertian ini dapat berarti kesadaran seseorang 

tentang “berpikir mengenai berpikir”.
18

 

Dengan metakognisi, seseorang akan lebih 

memahami apa yang diketahuinya dan apa yang 

tidak diketahuinya. Hal ini akan mempermudah 

seseorang dalam belajar dan menentukan strategi 

belajar yang cocok dan lebih efektif. Dalam 

penelitiannya tentang metakognisi, Schoenfield 

menyatakan 3 kategori dari tingkahlaku 

intelektual seseorang yaitu: 

1) Pengetahuan Tentang Proses Berfikir 

Seseorang 

Pengetahuan yang dimaksud 

menjelaskan seberapa akurat seseorang 

mampu mendeskripsikan pemahaman terkait 

pengetahuan yang dimilikinya. Kategori ini 

akan menunjukan apakah seseorang benar-

benar menyadari setiap proses berfikirnya 

saat menghadapi sebuah masalah. 

2) Kontrol Diri Terhadap Tindakan Seseorang 

Pengaturan diri atau kontrol diri terkait 

tindakan seseorang itu sendiri mengacu pada 

bagaimana seseorang berusaha untuk menilai 

sejauh mana pemahamannya terhadap 
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masalah, bagaimana ia merencanakan strategi 

perencanaan, bagaimana ia memantau 

kemana cara penyelesaian yang direncanakan 

itu mengarah, serta menilai apakah jawaban 

yang dihasilkan adalah jawaban yang terbaik. 

3) Kepercayaan Diri dan Intuisi 

Kategori ini mengacu pada sejauh mana 

keyakinan seseorang terhadap pemahaman 

dan pengetahuan yang dimilikinya terkait 

proses berfikirnya sendiri. Kemudian pada 

penelitian selanjutnya pada tahun 1992, 

Scoenfield menjadikan ketiga kategori 

tersebut sebagai 3 aspek penting yang mana 

pemikiran tentang interaksi antara ketiganya 

adalah bagian dari metakognisi.
19

  

Refleksi yang menjadi kata kunci dari 

metakognisi membawa seseorang berada 

pada kemampuan berfikir paling tinggi di 

atas kemampuan berfikir kritis dan kreatif. 

Selain membuat seseorang selalu berpikir 

kritis dengan selalu mengevaluasi proses 

berfikirnya, metakognisi juga membuat 

seseorang berfikir kreatif untuk menemukan 

berbagai strategi penyelesaian terhadap setiap 

masalah yang dihadapi.
20
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Dengan memperhatikan berbagai pengertian 

di atas, maka pengertian metakognisi adalah 

kemampuan seseorang secara sadar dalam 

memahami, mengelola, dan mengevaluasi proses 

berfikirnya. Kemampuan ini akan menunjukan 

apakah seseorang memiliki kesadaran penuh 

terkait pengetahuan dan pengalaman apa yang 

dimilikinya selama pembelajaran, hal-hal apa saja 

yang masih belum diketahui terkait dengan materi 

pelajaran, serta apa yang harus dilakukan untuk 

memenuhi ketidaktahuan tersebut. Kemampuan 

ini jugalah yang pada akhirnya akan mengerahkan 

seseorang pada keputusan tentang strategi apa 

yang akan diambilnya dalam belajar. Karenanya 

keputusan yang akan diambil setiap orang 

mungkin akan berbeda tergantung pada 

bagaimana metakognisinya.   

b. Konsep Dasar Metakognisi 

Karena banyaknya definisi atau pendapat 

para ahli tentang metakognisi, seringkali kita 

kesulitan dalam membedakan antara proses 

kognisi dan proses metakognisi karena kedua 

proses tersebut merupakan aktivitas mental yang 

terjadi secara internal dan termasuk di dalam 

sistem pemrosesan informasi otomatis. Untuk 

lebih memudahkan pengertian tentang 

metakognisi maka lebih lanjut akan di bahas 

tentang konsep dasar metakognisi. Adapun 

konsep dasar metakognisi adalah sebagai berikut, 

1) Pengetahuan Metakognisi 
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Pengetahuan metakognisi adalah 

kesadaran seseorang tentang proses 

kognisinya sendiri yang terkait dengan 

pengetahuan tentang tugas, strategi 

belajarnya, dan pengetahuan yang dimiliki 

seseorang (termasuk pengetahuan deklaratif 

dan prosedural).  Adapun pengetahuan 

metakognisi meliputi: 

a) Knowledge of task requirement.  

b) Knowledge of self (personal skill) 

c) Knowledge of learning strategy
21

 

2) Regulasi Metakognisi 

Regulasi metakognisi yaitu memonitor 

dan kontrol terhadap proses kognisi dan 

pengalaman belajar melalui suatu kumpulan 

aktivitas yang dalam hal ini terkait dengan 

keterampilan metakognisi menunjukan pada 

kesadaran yang disengaja dalam melakukan 

perencanaan, monitoring aktivitas kognisi, 

dan melakukan evaluasi. Adapun aspek-aspek 

regulasi metakognisi meliputi: 

a) Monitoring Learning 

b) Planning Selecting Strategy 

c) Evaluation og Regulation
22

 

c. Ketrampilan Metakognisi 

                                                           
21
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Merujuk pada pemahaman, proses berfikir, 

dan kendali terhadap orang-orang. Terdapat tujuh 

keterampilan metakognisi, yakni:  

1) Pengenalan masalah 

2) Definisi masalah 

3) Penyajian masalah 

4) Strategi perumusan 

5) Alokasi sumber daya 

6) Pemantauan pemecahan masalah 

7) Evaluasi tentang pemecahan masalah.
23

 

d. Tingkatan Metakognisi 

Mendefinisikan tingkatan metakognisi 

berdasarkan tingkatan yang didefinisikan oleh 

Swartz dan Perkins terkait kesadaran siswa dalam 

berpikir saat menyelesaikan masalah matematika. 

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

tingkatan metakognisi siswa berkaitan erat dengan 

tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah. Tingkatan itu antara lain: 

1) Reflective use 

Dalam jenis ini siswa mampu melakukan 

refleksi individu dalam penyelesaian masalah, 

baik itu sebelum, saat, ataupun sesudah. Siswa 

bisa menyadari dan memperbaiki kesalahan 

yang mungkin dilakukannya selama 

penyelesaian masalah. Siswa juga mampu 

menemukan beberapa strategi penyelesaian 

                                                           
23

 Wowo Sunaryo Kuswono, Taksonomi Kognitif (Bandung: PT 
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yang bisa dilakukan dan memilih strategi yang 

paling tepat serta alasan dibalik pemilihan 

strategi tersebut. Siswa yang berada pada 

tingkat ini akan selalu melakukan evaluasi 

dalam setiap langkah yang dipilihnya dalam 

menyelesaikan masalah. Dia mampu 

memastikan benar tidaknya setiap jawaban 

yang dilakukannya, mampu mengetahui dan 

memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, 

dan mampu menyajikan sebuah informasi 

rumit menjadi informasi yang lebih sederhana 

dan umum. 

2) Strategic use 

Jenis ini berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menyadari dan menentukan 

strategi-strategi yang paling tepat dalam 

menghadapi suatu masalah yang diberikan. 

Pemikirannya bersifat strategis. Ia mampu 

memberikan alasan dibalik pemilihan strategi 

penyelesaian tersebut dengan benar. Ia juga 

dapat memastikan bahwa strategi yang 

dipilihnya tersebut tepat dan sesuai dengan 

masalah yang diberikan. 

3) Aware use 

Tingkatan ini menunjukkan bahwa siswa 

memiliki kesadaran bahwa sebuah masalah 

akan terselesaikan jika ia mampu menjelaskan 

apa dan mengapa langkah tersebut ditempuh 

untuk menyelesaikan masalah. Siswa dalam 

tingkat ini menyadari bahwa ia harus memiliki 
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alasan yang benar terkait langkah-langkah 

yang dipilihnya dalam menyelesaikan 

masalah. Namun kebanyakan siswa dalam 

tahap ini hanya menggunakan pengetahuan 

prosedural saja, yaitu menggunkan strategi 

atau langkah penyelesaian yang diketahui atau 

pernah digunakan sebelumnya. 

4) Tacit use 

Tingkatan ini adalah yang paling rendah. 

Dalam menyelesaikan masalah, siswa tidak 

memiliki kesadaran penuh tentang apa yang 

dilakukannya dalam menyelesaikan masalah. 

Ia menyelesaikan masalah hanya dengan cara 

coba-coba tanpa benar-benar mengetahui 

apakah langkah yang diambilnya sudah tepat 

atau belum.
24

 

2. Pemecahan Masalah Matematika 

Problem Solving (pemecahan masalah) 

merupakan model pembelajaran di mana peserta 

didik dihadapkan pada suatu kondisi bermasalah. 

Untuk itu anak didik harus menemukan sejumlah 

strategi untuk dapat memecahkan masalah tersebut. 

Siswa harus memiliki kemampuan mengaplikasikan 

hukum-hukum dan mengaitkannya dengan 

lingkungan kemudian merekonstruksinya. Operasi 

memecahkan masalah membutuhkan operasi-operasi 
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kognitif yang kompleks dan abstrak meliputi semua 

kemampuan belajar sebelumnya. Model ini menjadi 

penting dipakai karena anak didik bahkan manusia 

selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. 

Kehandalan manusia dalam memecahkan masalah 

memungkinkan manusia beradaptasi dan merubah 

lingkungannya untuk tetap survive. 
25

 

Menurut Salso pemecahan  masalah adalah 

suau pemikiran yang terarah secara langsung untuk 

melakukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu 

masalah yang spesifik. Gegne dalam Orton 

menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan 

bentuk belajar yang paling tinggi. Sedangkan 

menurut Bell, pemecahan masalah matematika akan 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

menganalisis dan menggunakannya dalam situasi 

yang berbeda. Pemecahan masalah juga membantu 

siswa dalam belajar tentang fakta, skill, konsep, dan 

prinsip-pinsip melalui ilustrasi aplikasi objek-objek 

matematika dan kaitan antar objek-objek tersebut.
26

  

Berdasarkan Survey Collage Mathematics 

Departements, Schoenfeld mengetengahkan bahwa 

tujuan problem solving di berikan di sekolah adalah 

sebagai berikut: 

a. Problem Solving bertujuan untuk melatih siswa 

berfikir kreatif dan mengembangkan 
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kemampuan problem solving (biasanya berfokus 

pada strategi heuristic) 

b. Menyiapkan siswa untuk mengikuti kompeteisi 

Olympiade nasional atau internasional 

c. Menunjukan potensi guru-guru dalam 

pembelajaran yang menggunakan strategi 

heuristic 

d. Teknik standar dalam lingkungan khusus 

umumnya dalam model pembelajaran 

matematika. 

e. Untuk menunjukan suatu pendekatan baru untuk 

meremidial matematika (basic skill) atau 

mencoba memperkenalkan “critical thinking” 

atau “analytic reasoning”
27

 

Adapun model proses pemecahan masalah 

yang dikemukakan oleh Gick dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

Fail Succeed 

 
 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Pemecahan Masalah 
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Model pada gambar di atas, mengidentifikasi 

suatu urutan dasar untuk aktivitas berpikir dalam 

pemecahan masalah, yaitu: 

a. Menyatakan permasalahan (represent problem) 

termasuk mengaitkan konteks pengetahuan yang 

tepat, dan mengidentifikasi tujuan dan kondisi 

awal yang relevan dengan permasalahan.  

b. Pencarian solusi (solution search) termasuk dan 

mengembangkan rencana aksi untuk mencapai 

tujuan.  

c. Mengimplementasikan pemecahan (implement 

solution) mencakup melaksanakan rencana 

tindakan dan mengevaluasi hasilnya.
28

  

Dalam memecahkan masalah kita dituntut 

untuk berpikir dan bekerja keras menerima tantangan 

agar mampu memecahkan masalah yang kita hadapi. 

Rumus, teorema, hukum, aturan pengerjaan, tidak 

dapat secara langsung digunakan dalam pemecahan 

masalah, karena antara masalah yang satu dan 

masalah yang lain tidak seIalu sama dalam 

penyelesaiannya. Untuk memecahkan masalah kita 

perlu merencanakan langkah-langkah apa saja yang 

harus ditempuh guna pemecahan masalah tersebut 

secara sistematis. Menurut Polya langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan untuk pemecahan masalah 

sebagai berikut.
29
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a. Pemahaman terhadap masalah, maksudnya 

mengerti masalah dan melihat apa yang 

dikehendaki. Cara memahami suatu masalah 

antara lain sebagai berikut: 

1) Masalah harus dibaca berulang-ulang agar 

dapat dipahami kat demi kata, kalimat 

demi kalimat. 

2) Mengidentifikasi apa yang diketahui dari 

masalah. 

3) Mengidentifikasi apa yang dikehendaki 

dari masalah. 

4) Mengabaikan hal-hal yang tidak berkaitan 

dengan masalah. 

b. Perencanaan pemecahan masalah, maksudnya 

melihat bagaimana macam soal dihubungkan 

dan bagaimana ketidakjelasan dihubungkan 

dengan data agar memperoleh ide membuat 

suatu rencana pemecahan masalah. Untuk itu 

dalam menyusun perencanaan pemecahan 

masalah, dibutuhkan suatu kreativitas dalam 

menyusun strategi pemecahan masalah. Adapun 

strategi pemecahan masalah anatar lain sebagai 

berikut: 

1) Menbuat suatu tabel atau gambar. 

2) Menduka, memprediksi penyelesaian, 

mengetes, dan memperbaiki. 

3) Mencari pola dari suatu masalah. 

4) Menggunakan persamaan. 
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5) Mencoba menyederhanakan permasalahan 

atau menghilangkan situasi yang tidak 

mungkin. 

6) Menggunakan kasus atau membagi 

masalah menjadi bagian-bagian. 

7) Menggunakan informasi yang diketahui 

untuk mengembangkan informasi baru. 

c. Melaksanakan perencanaan pemecahan masalah, 

termasuk  mempresentasikan sertiap langkah 

proses pemecahan masalah, apakah langkah 

yang dilakukan sesuai dengan rencana atau 

tidak, sudah benar atau masih meragukan? 

Perbaiki apabila masih ada kesalahan dengan 

memperhatikan data dan apa yang harus 

diperoleh.  

d. Melihat kembali kelengkapan pemecahan 

masalah, maksudnya sebelum menjawab 

permasalahan, perlu mereview apakah 

penyelesaian masalah sudah sesuai dengan 

melakukan kegiatan sebagai berikut: mengecek 

hasil, menginterpretasi jawaban yang diperoleh, 

meninjau kembali apakah ada cara lain yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan 

penyelesaian yang sama, dan meninjau kembali 

apakah ada penyelesaian yang lain sehingga 

dalam memecahkan masalah dituntut tidak cepat 

puas dari satu hasil penyelesaian saja, tetapi 

perlu dikaji dengan beberapa cara penyelesaian. 

Agar pemecahan masalah dapat memberikan 

pengetahuan dan pengalaman kepada siswa 
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secara mendalam dan bermakna, maka dalam 

menentukan strategi pemecahan masalah dapat 

dikelompokkan sesuai dengan karakter masalah 

yang akan diselesaikan.
30

 

3. Metakognisi Siswa Dalam Pemecahan Masalah 

Matematika 

Adanya metakognisi siswa dalam pemecahan 

masalah matematika akan membantu siswa 

menyadari kehadiran sebuah masalah yang perlu 

untuk dipecahkan, memfokuskan diri pada apa 

bagaimana masalah tersebut, dan bagaimana meraih 

solusi atas masalah tersebut. Hal ini akan membuat 

siswa lebih mengenal proses berikirnya, baik itu 

kekurangan dan kelebihannya dalam memahami 

masalah. Sehingga siswa menjadi lebih siap dan 

tidak kebingungan dalam menghadapi masalah 

tersebut. Siswa yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang baik, memiliki kesadaran 

yang baik pula terhadap proses berfikir mereka. 

Dengan demikian memiliki kesadaran yang baik 

terhadap keadaan kognitif seseorang (metakognisi) 

akan sangat membantu dalam menemukan solusi 

pemecahan masalah matematika.
31

 

Brown mengemukakan keterampilan atau 

kemampuan metakognisi yang esensial bagi setiap 

pemecah masalah yang efisien meliputi kemampuan 
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dalam: (1) perencanaan (planning), meliputi 

pendugaan hasil, dan penjadwalan strategi, (2) 

pemantauan (monitoring), meliputi pengujian, 

perevisian, dan penjadwalan ulang strategi yang 

dilakukan, dan (3) pemeriksaan (checking), meliputi 

evaluasi hasil dari pelaksanaan suatu strategi 

berdasarkan kriteria efisiensi dan efektivitas.
32

 

Dalam penelitian ini yang akan ditinjau adalah 

aktivitas metakognisi siswa selama proses 

menemukan solusi dari masalah yang diberikan. 

Pemecahan masalah matematika siswa akan ditinjau 

dari langkah-langkah pemecahan masalah 

berdasarkan model polya. 

Indikator aktivitas metakognisi dalam langkah-

langkah pemecahan masalah model polya dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Memahami Masalah 

1) Siswa dikatakan mampu membuat 

perencanaan tindakan jika ia mampu 

menuliskan informasi apa saja yang terdapat 

dalam permasalahan yang diberikan, mampu 

mengetahui konsep matematika apa yang 

berhubungan dengan permasalahan; 

2) Siswa dikatakan mampu 

memonitor/memantau rencana tindakan jika 

dalam  proses memahami masalah, siswa 

mampu menemukan informasi tersembunyi 
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yang bisa ditemukan dalam permasalahan 

tersebut; 

3) Siswa dikatakan mampu melakukan refleksi 

jika ia telah memastikan bahwa semua 

informasi yang terdapat dalam permasalahan 

telah ia tuliskan dengan benar dan ia 

memahami dengan baik permasalahan yang 

diberikan, serta menjelaskan ada atau 

tidaknya cara lain untuk memecahkan 

masalah.
33

 

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

1) Siswa dikatakan mampu mengembangkan 

rencana tindakan jika ia mampu menemukan 

hubungan antara apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dalam permasalahan, serta 

menemukan strategi-strategi apa saja yang 

bisa digunakan untuk mendapatkan solusi 

yang dicari; 

2) Siswa dikatakan mampu 

memonitor/memantau rencana tindakan jika 

ia mampu menentukan apa saja syarat-syarat 

yang harus dipenuhi atau pengetahuan apa 

saja yang harus dimiliki jika ia memilih 

strategi tertentu yang telah ditemukannya; 

3) Siswa dikatakan mampu melakukan 

penilaian jika ia mampu memilih dengan 

tepat strategi yang akan digunakan agar 
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solusi dapat ditemukan dengan benar, tepat 

dan efisien.
34

 

c. Melaksanakan Pemecahan Masalah 

1) Siswa dikatakan mampu mengembangkan 

rencana tindakan jika bisa menyelesaikan 

masalah sesuai strategi yang telah dipilihnya, 

mampu memprediksi waktu yang digunakan, 

serta menjelaskan langkah-langkah 

sistematis rencana yang akan digunakan; 

2) Siswa dikatakan mampu 

memonitor/memantau reancana tindakan jika 

ia mampu memastikan bahwa ia telah berada 

dijalan yang benar dalam menjalankan 

strategi yang dipilihnya, dan mampu 

menemukan kesalahan yang dibuatnya jika 

memang ada; 

3) Siswa dikatakan mampu melakukan 

penilaian jika ia sudah menyelesaikan 

strategi yang direncanakan dengan benar dan 

menemukan soludi yang dicari. Jika selama 

pengerjaan dia menemukan adanya 

kejanggalan atau keraguan, dia mampu 

menemukan dimana letak kejanggalan 

tersebut dan memperbaikinya hingga 

mengarahkannya pada solusi akhir yang 

benar.
35

 

d. Memeriksa Kembali 
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1) Siswa dikatakan mampu mengembangkan 

rencana tindakan jika ia mampu menemukan 

langkah yang bisa digunakan untuk 

melakukan uji solusi; 

2) Siswa dikatakan mampu 

memonitor/memantau rencana tindakan jika 

ia mampu melakukan uji solusi dengan 

benar; 

3) Siswa dikatakan mampu melakukan 

penilaian jika ia telah memastikan bahwa 

solusi pemecahan masalah yang didapatnya 

sudah benar, serta memberikan 

kesimpulan.
36

 

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam 

penelitian ini aktivitas metakognisi akan ditinjau 

berdasarkan langkah pemecahan masalah Polya. 

Kemudian dari hasil analisis aktivitas metakognisi 

tersebut, akan dikaji tingkat metakognisi siswa 

dalam pemecahan masalah.  

Berikut indikator tingkat metakognisi 

berdasarkan aktivitas metakognisi selama 

pemecahan masalah: 

a. Tacit Use 

1) Dari segi perencanaan, siswa tidak dapat 

menjelaskan apa yang diketahui, yang 

ditanya, dan hubungan antara keduannya 

dalam soal dengan baik karena kurangnya 

pemahaman, siswa juga tidak mengetahui 
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jika solusi yang didapat harus diuji 

kebenarannya. 

2) Dari segi pemantauan, siswa tidak tahu jika 

ada informasi yang tidak terdapat dalam soal, 

mengalami kebingungan terkait apa yang 

harus dilakukan, tidak menyadari adanya 

kesalahan, tidak melakukan uji solusi. 

3) Dari segi penilaian, siswa tidak memastikan 

apakah informasi yang didapatkan sudah 

benar, tidak tahu dan tidak yakin, tidak tahu 

jika harus mengecek, tidak percaya diri 

dengan kebenaran solusi yang didapat, 

bahkan tidak yakin apakah solusi tersebut 

adalah solusi yang dicari. 

b. Aware Use 

1) Dari segi perencanaan, siswa mampu 

menjelaskan apa yang diketahui dan 

ditanyadengan baik hanya untuk informasi 

yang tertulis/eksplisit. Namun kurang 

memahami hubungan antara keduanya karena 

terlalu fokus mencari konsep atau rumus yang 

harus digunakan. Siswa tidak mengetahui jika 

solusi yang didapat harus diuji kebenarannya, 

jika mengetahui akan mengalami 

kebingungan; 

2) Dari segi pemantauan, siswa tidak tahu jika 

ada informasi yang tidak terdapat dalam soal, 

strategi yang digunakan hanya berdasarkan 

apa yang diingat saat mengerjakan masalah 

yang mirip, tidak menyadari adanya 
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kesalahan, jika menyadari, akan mengalami 

kebingungan sebab tidak dapat menemukan 

dengan pasti letak kesalahannya, tidak 

melakukan uji solusi; 

3) Dari segi penilaian, siswa mengalami 

keraguan terhadap kebenaran informasi yang 

dimilikinya. Siswa ragu karena tidak bisa 

memberikan alasan mengapa strategi tersebut 

dipilih. Siswa tidak tahu jika harus melakukan 

pengecekan. Tidak yakin dengan kebenaran 

solusi karena tidak bisa memberikan alasan.
37

 

c.  Strategic Use 

1) Dari segi perencanaan, siswa mampu 

menjelaskan dengan baik apa yang diketahui, 

ditanya, baik itu ekplisit ataupun implisit, dan 

memahami dengan baik hubungan antara 

keduannya dan konsep atau rumus yang 

berhubungan. Mengetahui perlunya mengecek 

kebenaran solusi bagaimana mengeceknya, 

namun tidak yakin benar; 

2) Dari segi pemantauan, mengetahui jika ada 

informasi yang tidak diketahui dalam soal, 

namun tidak tahu apakah penting. Hanya 

mampu menentukan 1 strategi yang benar dan 

sesuai, beserta alasannya. Menyadari adanya 

kesalahan, namun tidak yakin bagaimana 
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memperbaikinya. Jika melakukan uji solusi, 

tidak yakin apakah sudah benar; 

3) Dari segi penilaian, siswa mampu memastikan 

seluruh informasi sudah benar termasuk 

informasi tak tulis. Yakin bahwa perhitungan 

dan strategi yang digunakan sudah benar. 

Mengetahui jika solusi harus dicek 

kebenarannya dan tahu bagaiamana cara 

mengecek kembali namun tidak yakin apakah 

sudah benar. Yakin bahwa solusi sudah benar 

meski tidak melakukan pengecekan ulang. 

d. Reflective Use 

1) Dari segi perencanaan, siswa menjelaskan 

dengan baik apa yang diketahui, ditanya, baik 

itu ekplisit ataupun implisit, dan memahami 

dengan baik hubungan antara keduannya, 

memahami konsep atau rumus yang 

berhubungan. Mengetahui perlunya mengecek 

kebenaran solusi dan bagaimana mengujinya 

dengan benar; 

2) Dari segi pemantauan, siswa mengetahui jika 

ada informasi yang tidak diketahui dalam soal 

dan tahu penting tidaknya informasi tersebut. 

Mampu menemukan beberapa strategi yang 

bisa digunakan dan mampu menentukan 

strategi mana yang paling tepat. Menyadari 

adanya kesalahan dan mampu 

memperbaikinya baik perhitungan maupun 

konsep. Melakukan pengecekan secara detail 

dan menyeluruh.  
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3) Dari segi penilaian, siswa dapat memastikan 

seluruh informasi sudah benar termasuk 

informasi tersembunyi. Yakin bahwa strategi 

yang dipilih suda tepat. Telah melakukan 

evaluasi secara detail baik informasi, 

perhitungan, strategi, dan konsep. Meyakini 

kebenaran solusi dan telah melakukan cek 

ulang untuk memperkuatnya.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak sekali 

hubungan antara pemecahan masalah matematika, 

aktivitas metakognisi, dan tingkat metakognisi siswa. 

Aktivitas metakognisi siswa dapat ditinjau dari 

bagaimana pemecahan masalah siswa. Tingkat 

metakognisi siswa dapat ditinjau dari bagaimana 

aktivitas metakognisi siswa. Dengan kata lain, 

tingkatan metakognisi siswa bergantung pada 

bagaimana aktivitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. 

4. Akar Pangkat  

a. Akar Pangkat Dua 

Akar pangkat dua merupakan kebalikan dari 

bilangan pangkat dua, sebagai contoh 5
2 

= 25, dan 

√   = 5. Apabila siswa memahami bilangan 

pangkat dua, maka ia tidak akan banyak 

mengalami kesulitan dalam pembahasan ini.  

Contoh soal: 

Carilah akar pangkat dua dari 25 dan 36. 

1) Andaikan akan dicari akar pangkat dua dari 25 
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Teknik penyelesaian: 
a) Carilah faktorisasi prima dari bilangan 25 

b) Bagilah 25 dengan bilangan prima 

 

 

Pembagian dengan bilangan prima, 

Karena 5 merupakan bilangan prima 

 

25 = 5 x 5 

 

 

c) Kelompokkan pembaginya menjadi 

bilangan berpangkat 2 untuk 

menghilangkan akar pangkat 2. 

√  
 

 = √     
 

 

√  
 

 = √  
 

              tanda akar hilang oleh  

√  
 

 = 5                   pangkat 2 yang ada di  

dalamnya 

 

Jadi, akar pangkat dua dari 25 adalah 5. 

 

2) Andaikan akan dicari akar pangkat dua dari 36 

Teknik penyelesaian: 

a) Carilah faktorisasi prima dari bilangan 36 

b) Bagilah 36 dengan bilangan prima. 

 

 

 

5 25 

5 5 

 1 
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Pembagian dengan bilangan prima, 

karena 2 dan 3 merupakan bilangan 

prima 

 

 

36 = 2 x 2 x 3 x 3 

 

c) Kelompokan pembagiannya menjadi 

bilangan berpangkat 2 untuk 

menghilangkan akar pangkat 2 

36   = 2 x 2 x 3 x 3 

√  
 

 = √            
 

 

√  
 

 = √        
 

 

√  
 

 = 2 x 3 

√  
 

  = 6  

Jadi, akar pangkat dua dari 36 adalah 6.
39

 

 

b. Akar Pangkat Tiga 

Bilangan pangkat tiga adalah bilangan yang 

diakalikan dengan bilangan itu sendiri bertuurut-

turut sebanyak 3 kali. Sedangkan bilangan kubik 

adalah hasil bilangan yang dipangkatkan tiga. 

Sedangkan akar pangkat tiga dari suatu bilangan 
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2 18 

3 9 
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merupakan operasi kebalikan dari bilangan 

pangkat tiga. Akar pangkat tiga seuatu bilangan 

dilambangkan dengan √
 

. Berikut cara yang 

dapat digunakan untuk menentukan hasil akar 

pangkat tiga dari suatu bilangan. 

1) Faktorisasi prima 

Contoh : 

Tentukan akar pangkat tiga dari 3.375 

Penyelesaian :  

Untuk menyelesaikan akar pangkat tiga dari 

3.375 adalah dengan cara menfaktorkan 

bilangan tersebut. Adapun penyelesaiannya 

sebagai berikut: 

√     
 

 =………. 

 3.375 

3 1.125 

3 375 

3 125 

5 25 

5 5 

3.375 = 3 x 3 x 3 x 5 x 5 x 5  

 = 3
3
 x 5

3 

√     
 

 = √       
 

 

= 3 x 5  

= 15 

Jadi, √     
 

 = 15
40  
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43 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

tentang proses metakognisi ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural 

sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi, serta jenis data yang 

dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses 

penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

melakukan observasi terhadap kegiatan belajar 

mengajar siswa dalam memecahkan masalah 

matematika berdasarkan kemampuan 

metakognisinya, berinteraksi langsung dalam 

kegiatan belajar mengajar siswa, dan berupaya 

memahami bahasa dan tafsiran dari kegiatan belajar 

mengajar yang berkaitan dengan proses 

metakognisi.
41

  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tentang proses metakognisi ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian jenis deskriptif 

adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk 

mencandra atau mengamati permasalahan secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek 
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tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

memaparkan dan menggambarkan serta memetakan 

fakta-fakta tentang proses metakognisi yang 

didapatkan dari pengamatan peneliti, serta 

memaparkan tafsiran peneliti terhadap proses 

metakognisi dalam kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran matematika.
42

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran 

peneliti di lapangan adalah sangat penting dan 

diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan 

instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna 

dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu 

peneliti juga terlibat dalam kegiatan belajar mengajar 

siswa yang diteliti sehingga mendapatkan informasi 

yang diinginkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati 

dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. SDN 1 Nologaten ini terletak di Jalan Sultan 

Agung No. 96 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.  Sekolah Dasar Negeri 

1 Nologaten terletak di desa Nologaten yang berjarak 1 

km dari pusat kecamatan, serta berjarak 1,5 km dari 
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pusat otonomi daerah, serta berada di lintasan 

kecamatan. Letak SDN 1 Nologaten ini berada di timur 

jalan raya.  

Peneliti memilih lokasi di SDN 1 Nologaten karena 

didasarkan pada beberapa pertimbangan. Adapun 

pertimbangan peneliti terhadap lokasi penelitian adalah 

ditinjau dari lokasi/letak sekolahan, SDN 1 Nologaten 

berlokasi dekat dengan kampus IAIN Ponorogo, 

sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan 

penelitian. Di samping itu SDN 1 Nologaten adalah 

tempat peneliti menempuh matakuliah magang 2 atau 

disebut dengan real teaching.  

Selain kedua alasan di atas, berdasarkan 

pengamatan Peneliti ketika Peneliti menempuh 

matakuliyah magang 2, bahwa tidak jarang dari siswa di 

SDN 1 Nologaten, ketika mengikuti pembelajaran 

matematika, mereka menggunakan penalaran untuk 

mengerjakan soal Matematika tersebut. Mereka lebih 

cenderung mampu menemukan jawaban soal 

matematika, namun mereka masih kebingungan untuk 

menemukan cara penyelesaiannya. Selain itu, ada juga 

sebagian siswa yang mengerjakan soal matematik 

dengan proses pengerjaan yang tidak runtut. Kelas V A 

dipilih sebagai subyek penelitian karena ketika 

pelaksanaan pembelajaran Matematika, masih banyak 

siswa yang belum mampu mengerjakan matematika 

dengan teknik dan cara pengerjaan yang benar. Tidak 

jarang juga dari mereka menggunakan penalaran untuk 

mengerjakan soal Matematika tersebut 
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D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi 

menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.
43

 

Data primer berupa data-data hasil pengukuran proses 

metakognisi berupa tes dan instrument/ transkip 

wawancara terhadap siswa. Data sekunder berupa 

instrument/ trasnkip dari pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan dengan proses metakognisi siswa seperti guru 

kelas dan guru mata pelajaran matematika. Sumber data 

dalam penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan 

kemampuan kognitif siswa yang akan dibagi menjadi 3 

yakni siswa dengan kemampuan kognitif  tinggi, 

sedang, dan rendah. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi tanda 

tanya yang ditetapkan.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan: tes, wawancara, dokumentasi.
44
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1. Tes  

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah 

serangkaian pertanyaan/ latihan yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan, 

intelengensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok.  

Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah 

tes tulis berupa 3 butir soal uraian berupa masalah 

konstektual dengan materi akar pangkat dua. Tes ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa dalam pemecahan masalah berdasarkan model 

Polya. Penggunakan masalah kontekstual akan 

mendorong siswa untuk lebih banyak menghadirkan 

kesadarannya dan metakognisinya dalam pemecahan 

masalah. Tes tersebut akan disertai petunjuk 

pengerjaan berupa langkah-langkah pemecahan 

masalah berdasarkan model Polya.  

2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab. Peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan belajar mengajar siswa.
45

  

Secara teknis, hal-hal yang perlu dipersiapkan 

dalam metode wawancara dalam proses metakognisi 

ini antara lain: 

a. Objek yang ingin ditanyakan, berupa hal-hal yang 

berkaitan dengan proses metakognisi siswa dalam 

pemecahan masalah matematika. 
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b. Alat perekam hasil tanya jawab 

c. Kesedian narasumber untuk diwawancarai 

Objek yang ingin ditanyakan sebaiknya dicatat. 

Tujuannya agar tidak terlewatkan untuk ditanyakan 

ketika terjadi wawancara.
46

 

Sedangkan bila dilihat dari subtansi atau isi 

pokok pembicaraan wawancara yang baik adalah 

berpedoman pada 5 W dan 1 H. 5 W dan 1 H itu 

adalah: 

a. Who, adalah pertanyaan mengenai jati diri objek 

yang menjadi pusat perhatian penelitian. Bias juga 

diartikan, siapa yang menjadi nara sumber 

informasi. 

b. What, adalah pertanyaan apa yang terjadi. Dapat 

juga diartikan sebagai objek apa yang diteliti atau 

apa yang ingin diketahui. Pertanyaan what pada 

banyak kasus menjadi topic inti penelitian.  

c. When, adalah pertanyaan yang menjadi petunjuk 

waktu pembicaraan. Pada dataran riil, pertanyaan 

when juga dapat diartikan kapan peristiwa utama 

terjadi. Maksudnya peristiwa yang dibicarakan 

terjadi.47  

d. Where, adalah petunjuk bagi peneliti mengenai 

tempat kejadian perkara atau peristiwa yang 

diamati. Sebagai pelengkap informasi, pertanyaan 

where juga dapat menjadi petunjuk dimana proses 

wawancara dilakukan.  

                                                           
46

 Ibid.,67.  
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 Ibid. 
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e. Why, adalah petunjuk peneliti mengenai penyebab 

munculnya suatu peristiwa atau kejadian utama 

yang diteliti. Bis ajuga diartikan sebagai 

pendorong atau pemicu munculnya masalah. 

Dalam dunia akademik, konsep pertanyaan why 

sering disepahamkan dengan akar masalah.  

f. How, adalah berhubungan dengan sebab akibat 

atau kemungkinan kejadian yang sama akan 

terjadi di masa depan. Dapat pula diartikan 

sebagai pertanyaan kemungkinan, yaitu: bila ada 

kasus  atau persoalan yang memiliki latar 

belakang dan indikasi yang sama,  maka apakah 

peristiawa yang sama akan terjadi di kemudian 

hari juga sama? Pertanyaan how mirip pertanyaan 

yang berhubungan dengan prediksi/ perkiraan. 

Pada dataran riil penelitian, pertanyaan how 

menjadi petunjuk bagaimana suatu peristiwa atau 

kejadian berlangsung. Kadang juga bias diartikan 

sebagai kronologi peristiwa atau kronologi 

kejadian.
48

 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga 

akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-

                                                           
48

 Ibid.,68.  
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foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah 

ada.
49

 Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil 

tes soal matematika tentang akar pangkat dan 

transkip wawancara. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dengan 

catatan lapangan, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah 

dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan reduksi data yang akan 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah 

selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. 

Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada 

langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan 

sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data 

ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran 

data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori 

substatif dengan menggunakan beberapa metode 

tertentu.
50

 

                                                           
49
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Analisis data dilakukan untuk menyusun dan 

mengolah data hasil penelitian sehingga mendapatkan 

hasil dan suatu kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini data yang 

dianalisis adalah skor hasil tes siswa kelas V A. 

berdasarkan nilai standar deviasi dari skor tes tersebut, 

siswa dikelompokan ke dalam 3 kelompok yaitu 

kelompok siswa berkemampuan tinggi, kelompok siswa 

berkemampuan sedang, dan kelompok siswa 

berkemampuan rendah. Kemudian diambil 3 siswa, 

masing-masing 1 siswa dari kelompok berkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga siswa tersebut 

diwawancarai secara mendalam sampai menemukan 

kesimpulan tentang bagaimana metakognisi mereka 

dalam menyelesaikan soal uraian tes matematika 

tersebut berdasarkan langkah-langkah pemecahan 

masalah model Polya.  

Dalam pengelompokan ini, siswa dibagi menjadi 

3 kelompok dengan dibatasi oleh suatu standar deviasi 

tertentu. Setelah skor seluruh siswa didapatkan, dicari 

nilai rata-rata dan standar deviasi (SD) dari data skor 

siswa. Kemudian ditentukan batas untuk masing-masing 

kelompok dengan ketentuan: 

1. Kelompok atas terdiri dari semua siswa dengan skor 

sebanyak skor rata-rata plus satu standar deviasi ke 

atas ( skor tinggi >  rata-rata + SD) 

2. Kelompok sedang terdiri atas semua siswa yang 

mempunyai skor antara rata-rata + SD dan rata-rata – 

SD ( rata-rata – SD < skor sedang < rata-rata + SD) 
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3. Kelompok bawah terdiri dari semua siswa yang 

mempunya skor kurang dari atau sama dengan rata-

rata – SD (skor rendah < rata-rata – SD).
51

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan 

keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredebilitas), dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun. Untuk menentukan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan dengan 

beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut adalah 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependebility), dan 

kepastian (confirmability).
52

 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan/ isi yang sedang dicari. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada 3 tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian.  

Tahapan-tahapan tersebut adalah: 
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1. Tahap pra lapangan 

Yang meliputi menyusun rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjaga dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

2. Tahap pekerja lapangan 

Yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data 

Yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data.
53
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Nologaten 

Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten Ponorogo 

terletak di Jalan Sultan Agung No.96 Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. Awal berdirinya SDN 1 Nologaten Ponorogo 

bernama SdN Kartini. Adapun pada tahun 1960 

sampai 1975 berubah menjadi SDN Sultan Agung, 

kemudian pada tahun 1982 berganti nama menjadi 

SDN Nologaten 1 dan terakhir pada tahun 2003-

sekarang bernama SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

Sejak awal berdirinya, lembaga sekolah ini 

telah mendapat status negeri dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 101051117020, sedangkan nomor 

akte pendirinya yaitu 425/828/405.51/2003. 

Kepemimpinan kepala SDN 1 Nologaten 

Ponorogo semenjak berdirinya hingga sekarang telah 

mengalami beberapa kali regulasi, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Darmojo : ……(tanpa tahun) 

b. Samsi Djojo Subroto, BA : Tahun….- 1986 

c. Soeharning   : Tahun 1986 – 2000 

d. Hartoyo  : Tahun 2000 – 2015 

e. Syamsuddin Mufthi, M.Pd : Tahun 2015 – 2016 

f. Mujiadi, M.Pd : 2016 – sekarang  
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2. Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah 

Adapun visi, misi dan tujuan SDN 1 Nologaten 

Ponorogo adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

b. Visi Sekolah 

“Agamis, berilmu, berakhlak mulia dan 

cinta lingkungan” 

c. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan kultur sekolah yang 

berdasarkan IMTAQ untuk menguasai 

IPTEK. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang 

kontekstual dan bernuansa PAIKEM 

3) Mengembangkan potensi peserta didik dan 

pendidik sehingga menjadi sekolah unggul 

yang diminati oleh masyarakat. 

4) Mengembangkan lingkungan sekolah yang 

sehat dan berwawasan lingkungan. 

d. Tujuan Sekolah 

1) Siswa rajin beribadah  

2) Siswa hafal Juz Amma 

3) Siswa memiliki sikap berakhlakul karimah 

4) Siswa memiliki sikap karakter yang 

berkepribadian 

5) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan 

minat yang dimiliki 
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6) Siswa memiliki ketrampilan dalam pelajaran 

7) Siswa memiliki nilai hasil belajar diatas 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

8) Siswa memiliki pribadi yang cinta terhadap 

lingkungan 

9) Banyak prestasi sekolah yang diraih 

10) Sekolah yang terjiwai Islami 

11) Sekolah yang unggul dalam berbagai bidang 

3. Letak Geografis 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 7 

km sebelah timur kota Ponorogo, tepatnya di Jalan 

Sultan Agung no.96, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah 

Dasar Negeri 1 Nologaten terletak di desa Nologaten 

yang berjarak 1 km dari pusat kecamatan, serta 

berjarak 1,5 km dari pusat otonomi daerah, serta 

berada di lintasan kecamatan. Letak SDN 1 

Nologaten ini berada di timur jalan raya.  

Adapun batas-batas wilayah sekitar SDN 1 

Nologaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Bangunsari 

b. Sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan 

Cokromenggalan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 

Banyudono 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 

Kertosari. 
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4. Keadaan Pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Tenaga pendidik di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo berjumlah 16 orang. Adapun pendidik 

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 

10 orang, sedangkan guru bantu ada 6 orang. 

 

Tabel 4.1 Keadaan Pendidik 

Status 

Kepegawaian 
Kepala Guru Karyawan Jumlah 

PNS 1 9  10 

Bantu  2 4 6 

Jumlah 1 11 4 16 

 

5. Struktur Organisasi SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Struktur organisasi SDN 1 Nologaten Ponorogo 

terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, unit 

perpustakaan, wali kelas (guru kelas), siswa, dan 

masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran. 

6. Sarana dan Prasarana SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) memerlukan 

sarana dan parasarana penunjang yang memadai. 

Saran dan prasarana yang dimaksud adalah sesuatu 

yang dapat mempermudah dan memperlancar 

terlaksananya program pendidikan dan pengajaran di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia di sekolah tersebut, meliputi: 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, 

perpustakaan, kamar mandi/WC guru, kamar 
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mand/WC siswa, kantin, gudang. Jenis fasilitas dan 

ruangnya secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
7. Keadaan Siswa SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Siswa dapat diartikan sebagai peserta didik 

yang dididik oleh guru melalui proses belajar 

mengajar dalam dunia pendidikan. Adapun keadaan 

siswa berdasarkan tabel kelas 2018-2019 adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Keadaan Siswa SDN 1 Nologaten 

Kelas L P Jumlah Guru Kelas 

I A 10 10 20 Heppy Dian F., S.Pd. 

I B 11 9 20 Martinah, S.Pd. 

II 11 18 29 Suraten, S.Pd. 

III 17 15 32 Rusmini, S.Pd. 

IV 16 18 34 Sri Mustika A, S.Pd. 

V A 15 14 29 Iwan Darmawan, S.Pd. 

V B 14 15 29 Ruliana Z, S.Pd. 

VI A 13 10 23 Reka Ferlina, S.Pd. 

VI B 10 12 22 Siti Nurmini, S.Pd. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan 

perlengkapan penelitian, yang meliputi pembuatan 

soal tes, instrument penskoran soal tes, dan pedoman 

wawancara. setelah semua perangkat penelitian 

selesai langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

validasi. Validasi yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah uji validasi ahli. Terdapat 2 perangkat 

yang akan divalidasi oleh ahli yaitu tes pemecahan 

masalah beserta kunci jawaban dan pedoman 

penskoran. Perangkat tersebut akan divalidasi dari 

segi isi, bahasa, dan konstruk untuk mengetahui 

kelayakan sebelum digunakan. Kedua validator yang 

melakukan validasi adalah 1 orang dosen 

Matematika yaitu bapak Edi Irawan, M.Pd sebagai 

validator 1, serta 1 orang guru matematika di kelas V 

A yaitu bapak Iwan Darmawan, S.Pd sebagai 

validator 2. Dari hasil validasi menunjukan bahwa 

masih terdapat soal yang perlu direvisi, karena kadar 

soal yang terlalu sulit untuk taraf sekolah dasar. Dan 

juga penggunaan bahasa soal yang masih ambigu 

atau tidak jelas. Berikut detail penilaian terhadap 

instrument penelitian yang disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

Tabel 4.3 Detail Hasil Validasi Ahli 

Instrument Validator 1 Validator 2 

Paket tes 

pemecahan 

masalah 

Sudah baik dan 

dapat digunakan 

setelah revisi pada 

beberapa point 

Soal belum 

memenuhi standar 

validitas bahasa, 

perlu adanya 

perubahan soal 

pada nomor 2. 

Diperlukan revisi 

dan divalidasi lagi 

Pedoman Sudah baik dan Sudah baik dan 
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penskoran tes 

pemecahan 

masalah 

bisa digunakan bisa digunakan 

Data hasil validasi ahli digunakan sebagai 

acuan untuk merevisi instrument agar layak 

digunakan. Setelah semua instrument divalidasi dan 

dinyatakan telah layak digunakan, selanjutnya 

dilakukan penelitian. 

2. Tahap Pekerja Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di kelas VA SDN 1 

Nologaten Ponorogo. Penelitian dilakukan dengan 

dua tahapan, yakni tahapan pemberian soal tes dan 

wawancara. Pemberian soal tes pemecahan masalah 

dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019.  

Sedangkan proses wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 26 dan 28 Februari 2019. Rangkaian proses 

pekerja lapangan ini diawali dengan pemberian soal 

tes kepada siswa. Untuk mempermudah meninjau 

aktivitas metakognisi siswa, lembar jawaban paket 

tes ini disediakan dalam bentuk kolom a b dengan a 

adalah nomor soal (terdapat 3 soal) dan b adalah 

point dalam nomor soal (1-4) adalah 4 tahap 

pemecahan masalah menurut Polya. Misalkan kolom 

1.2 adalah kolom membuat rencana untuk soal 

nomor 1.  
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Gambar 4.1 Lembar Jawaban Tes Pemecahan Masalah 

Dari hasil pengerjaan soal siswa akan terlihat 

nilai dari masing-masing siswa. Skor terendah untuk 

tes ini adalah 38 dan skor tertinggi adalah 100. Rata-

rata skor kelas tersebut adalah 72,88 dengan nilai 

standar deviasi 19. Berdasarkan nilainya kemudian 

siswa dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu 

kelompok berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. Siswa yang mendapat skor > 91.9 termasuk 

dalam kelompok atas, siswa yang mendapat skor 

diantara 91.9 dan 53.9 termasuk dalam kelompok 

sedang,dan siswa yang mendapat skor < 53.9 

termasuk dalam kelompok bawah. Terdapat 12 siswa 

yang tergolong ke dalam kelompok siswa 

berkemampuan tinggi, 10 siswa yang tergolong ke 

dalam kelompok siswa berkemampuan sedang, dan 5 

siswa yang tergolong ke dalam kelompok siswa 

berkemampuan rendah. Setelah diketahui 

kemampuan siswa, selanjutnya dilakukan wawancara 



63 
 

 

kepada perwakilan dari masing-masing kelompok. 

Wawancara dengan siswa bertujuan untuk mengkaji 

aktivitas metakognisi siswa saat menyelesaikan tes 

pemecahan masalah matematika. Selain siswa, juga 

dilakukan wawancara kepada guru matematika kelas 

VA yakni bapak Iwan Darmawan, S.Pd. Wawancara 

dengan guru dilakukan untuk mengkaji terkait 

dengan proses pembelajaran dan hal-hal yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat 

kemampuan metakognisi siswa. Setelah semua data 

terkumpul, selanjutnya dilakukan reduksi dan 

analisis data.  

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data. 

Analisis data diawali dengan melakukan reduksi data 

dengan jalan membuat abstrak. Tahap selanjutnya 

yaitu menyusun data ke dalam satuan-satuan, pada 

tahap ini juga dilakukan koding agar data yang 

terkumpul dapat mempermudah peneliti dalam 

memilah dan memilih data. Pada tahap akhir yakni 

dilakukan pemeriksaan keabsahan data.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 27 

anak yang berasal dari kelas VA SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. Seluruh populasi diberikan soal tes 

pemecahan masalah matematika. Setelah didapatkan 

skor dari pengerjaan siswa, kemudian siswa 

dikategorikan ke dalam 3 kelompok yakni kelompok 

tinggi, sedang, dan rendah. Dari masing-masing 
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kelompok diambil 1 siswa untuk diwawancarai. Jadi 

dari total populasi sebanyak 27 siswa diambil 3 siswa 

untuk dijadikan sampel penelitian.    

D. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Aktivitas Metakognisi Siswa Kelas V Di SDN 

1 Nologaten Dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Metakognisi adalah kemampuan seseorang 

secara sadar dalam memahami, mengelola, dan 

mengevaluasi proses berfikirnya. Kemampuan ini 

akan menunjukan apakah seseorang memiliki 

kesadaran penuh terkait pengetahuan dan 

pengalaman apa yang dimilikinya selama 

pembelajaran, hal-hal apa saja yang masih belum 

diketahui terkait dengan materi pelajaran, serta apa 

yang harus dilakukan untuk memenuhi 

ketidaktahuan tersebut. Kemampuan ini jugalah yang 

pada akhirnya akan mengerahkan seseorang pada 

keputusan tentang strategi apa yang akan diambilnya 

dalam belajar. Dalam bab ini akan diuraiakan 

aktivitas metakognisi siswa dimulai dari tahap 

perencanaan, pemantauan, dan penilaian. Dari 

masing-masing tahapan akan dijabarkan berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah Polya. Adapun aktivitas 

metakognisi siswa sebagai berikut: 

a. Aktivitas Metakognisi Siswa Dari Kelompok 

Rendah 

Siswa pertama berasal dari kelompok 

rendah. Siswa 1 mendapat skor 51. Penjabaran 

aktivitas metakognisi siswa 1 akan diuraikan 

mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, dan 
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penilaian. Berikut uraian aktivitas metakognisi 

siswa 1: 

1) Mengembangkan rencana tindakan 

(perencanaan) 

Pada soal nomor 1 tahap perencanaan 

dimulai dari memahami masalah. Dalam 

memahami masalah siswa mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanya dari soal, 

walaupun informasi yang dituliskan kurang 

lengkap. Ketika ditanya siswa tanpa ragu 

mampu menjawab apa yang diketahui dan 

ditanya.
54

 Hal ini menunjukan bahwa siswa 

mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap memahami masalah.. 

 
Gambar 4.2 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana siswa 

belum mampu menemukan hubungan antara 

apa yang diketahui dan ditanya dalam 

permasalahan. Hal ini ditunjukan saat proses 

wawancara ketika siswa ditanya strategi apa 

yang akan digunakan, siswa hanya menjawab 
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mengakar pangkat dua. Ketika ditanya apakah 

ada cara lain yang akan digunakan, siswa 1 

menjawab tidak ada.
55

 Seharusnya ia mampu 

menjelaskan juga bahwa hasil dari akar 

pangkat dua dari luas persegi selanjutnya 

dijumlahkan. Dalam lembar jawaban, terlihat 

siswa 1 masih kebingungan dalam menentukan 

strategi. Hal ini dapat dilihat dari coretan-

coretan yang tidak terarah, serta ia hanya 

menuliskan strategi penyelesaian dengan 

diakar pangkatkan. Sehingga siswa 1 belum 

mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap membuat rencana. 

 
Gambar 4.3 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menyelesaikan masalah, 

siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai 

strategi yang telah dipilihnya. Hal ini dapat 

dilihat dalam kolom perencanan.  Siswa hanya 

menuliskan strategi dengan diakar pangkat 

dua, pada tahap menyelesaikan masalah siswa 

1 juga mengerjakan soal dengan hanya 

mengakar pangkat dua dari luas kedua persegi. 
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Sehingga siswa 1 mampu mengembangkan 

rencana tindakan pada tahap menjalankan 

rencana. 

 
Gambar 4.4 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 

belum mampu menemukan langkah yang bisa 

digunakan untuk melakukan uji solusi. Hal ini 

terlihat dalam lembar jawaban siswa yang 

kosong. Ketika ditanya siswa menjawab masih 

kebingungan untuk menentukan cara yang bisa 

digunakan untuk melakukan uji solusi.
56

 

Sehingga siswa 1 belum mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menelaah kembali. 

 

Gambar 4.5 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 
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Selanjutnya untuk soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Dalam kolom memahami 

masalah siswa 1 tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. Siswa 1 malah 

menuliskan seperti kesimpulan dari jawaban. 

Namun ketika ditanya, siswa 1 mampu 

menjelaskan apa yang diketahui dan ditanya. 

Siswa 1 menjelaskan bahwa ketika pengerjaan 

soal, siswa 1 belum mengetahui.
57

 Hal di atas 

menunjukan bahwa siswa 1 belum mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

memahami masalah. 

 
Gambar 4.6 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana siswa 1 

belum mampu menemukan hubungan antara 

apa yang diketahui dan ditanya dalam 

permasalahan. Siswa 1 menuliskan strategi 

yang bisa digunakan hanya dengan cara 

dipangkatkan tiga. Siswa 1 tidak menemukan 

strategi lain yang bisa digunakan untuk 

mendapatkan solusi yang dicari. Ketika ditanya 
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dengan rencana yang digunakan siswa 1 

menjawab yakin bahwa rencana strategi yang 

digunakannya sudah benar.
58

 Sehingga siswa 1 

belum mampu mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap membuat rencana. 

 
Gambar 4.7 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

telah mampu menyelesaikan masalah sesuai 

strategi yang telah dipilihnya. Strategi yang 

direncanakan adalah dengan mengakar pangkat 

tiga. Sehingga pada tahap ini siswa 1 

menjalankan strateginya dengan mengakar 

pangkat tiga volume kubus. Hal ini 

menunjukan bahwa siswa 1 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menjalankan rencana. 
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Gambar 4.8 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

tidak mampu menemukan cara yang bisa 

digunakan untuk melakukan uji solusi. Hal ini 

terlihat dari lembar jawaban siswa yang tidak 

terdapat tulisan untuk melakukan uji solusi. 

Ketika ditanya kenapa siswa 1 tidak 

melakukan uji solusi, siswa 1 menjawab bahwa 

ketika mengerjakan siswa 1 sangat 

kebingungan, ditambah lagi harus melakukan 

uji solusi.
59

 Sehingga siswa 1 belum mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menelaah kembali. 
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Gambar 4.9 Jawaban Siswa 1 Soal 2 Tahap Menelaah 

Kembali 

Selanjutnya soal nomor 3 tahap 

memahami masalah. Pada tahap memahami 

masalah, siswa belum mampu menuliskan 

informasi apa saja yang terdapat dalam 

permasalahan atau soal. Hal ini ditunjukan 

dengan jawaban siswa yang menuliskan 

volume kubus dengan 24 cm dan volume balok 

9 x 8 cm. Seharusnya, 24 cm adalah panjang 

balok, 9 cm adalah lebarnya, dan 8 cm adalah 

tinggi balok.  Siswa 1 juga tidak menuliskan 

apa yang ditanya dari soal. Ketika ditanya, 

siswa 1 menjawab bahwa siswa 1 sangat 

kebingungan untuk mengerjakan soal nomor 

3.
60

 Sehingga siswa 1 belum mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

memahami masalah. 
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Gambar 4.10 Jawaban Siswa 1 Soal 3 Tahap Memahami 

Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

tidak mampu menemukan hubungan antara apa 

yang diketahui dan ditanya serta tidak mampu 

menemukan strategi yang bisa digunakan 

untuk mendapatkan solusi yang dicari. Hal ini 

dapat dilihat dari lembar jawaban siswa yang 

tidak menuliskan strategi apa yang digunakan. 

Siswa 1 malah menuliskan seperti apa yang 

ditanyakan dari soal. Sehingga siswa 1 belum 

mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap membuat rencana. 

 
Gambar 4.11 Jawaban Siswa 1 Soal 3 Tahap Membuat 

Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

tidak menyelesaikan masalah sesuai strategi 

yang telah dipilihnya. Hal ini ditunjukan ketika 

tahap membuat rencana siswa 1 tidak 
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menentukan rencana apa yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini 

siswa 1 mencari volume kubus dan balok. 

Yang seharusnya volume kubus sudah dapat 

ditemukan dengan hanya mencari volume 

balok. Siswa 1 juga tidak mencari rusuk dari 

kubus yang ditanyakan. Sehingga siswa 1 

belum mampu mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap menjalankan rencana. 

 
Gambar 4.12 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap terakhir yakni menelaah 

kembali, siswa 1 tidak menemukan cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. 

Hal ini ditunjukan dari lembar jawaban siswa 

yang tidak terdapat tulisan untuk uji solusi. 

Sehingga pada tahap ini siswa 1 belum mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menelaah kembali. 
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Gambar 4.13 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

2) Memonitor rencana tindakan (pemantauan) 

Soal nomor 1 tahap pemantauan dimulai 

dari memahami masalah. Dalam memahami 

masalah siswa 1 mampu menemukan informasi 

yang tersembunyi dari soal. Hal ini ditunjukan 

ketika ditanya apa yang akan dicari terlebih 

dahulu, siswa 1 menjawab bahwa yang akan 

dicari sisinya.
61

 Pada hal dalam soal yang 

ditanyakan jumlah kedua sisi persegi, tanpa 

memunculkan sisi kedua persegi. Sehingga 

pada tahap ini siswa telah mampu memonitor 

rencana tindakan.  

Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

belum memiliki pengetahuan yang cukup 

untuk menjalankan strategi yang dipilihnya. 

Hal ini ditunjukan ketika ditanya apakah dalam 

menemukan panjang sisi persegi tidak 

menggunakan pemfaktoran, siswa menjawab 

bahwa siswa 1 belum mampu dalam materi 
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pemfaktoran.
62

 Hal ini menunjukan bahwa 

siswa 1 belum mampu memonitor rencana 

tindakan dalam tahap membuat rencana. 

Pada tahap menyelesaikan masalah, 

siswa 1 mampu memastikan bahwa strategi 

yang dijalankan telah sesuai dengan rencana. 

Hal ini dapat dilihat dari lembar jawaban siswa 

yang menuliskan dalam kolom rencana yaitu 

dengan diakar pangkat dua dan dalam 

pengerjaannya siswa juga mengakar pangkat 

dua luas persegi. Sehingga siswa 1 telah 

mampu memonitor pada tahap menjalankan 

rencana. 

 

 
Gambar 4.14 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

belum mampu dalam memonitor rencana 

tindakan. Hal ini ditunjukan dengan siswa 1 

belum mampu melakukan uji solusi dengan 
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benar. Bahkan siswa 1 tidak melakukan uji 

solusi terhadap jawaban yang telah didapatnya. 

Pernyatan tersebut dapat dilihat pada gambar. 

 
Gambar 4.15 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Pada soal nomor 2 tahap memahami 

masalah, siswa tidak mampu menemukan 

informasi tersembunyi yang bisa ditemukan 

dalam permasalahan.. Ketika ditanya, siswa 1 

baru menyadari bahwa informasi tersembunyi 

yang terkandung dalam soal adalah 

menemukan panjang rusuk masing-masing 

kubus.
63

 Dalam lembar jawaban terlihat bahwa 

siswa 1 masih belum mampu memahami 

informasi yang terdapat dalam soal. Ditinjukan 

dengan tidak adanya informasi yang dituliskan 

dalam lembar jawaban. Hal tersebut 

menunjukan bahwa siswa 1 belum mampu 

memonitor pada tahap memahami masalah.  
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Gambar 4.16 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

belum memiliki pengetahuan yang cukup 

untuk menjalankan strategi yang dipilihnya. 

Hal ini terbukti ketika ditanya, siswa 1 

menjelaskan masih kesulitan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilihnya, serta 

masih ragu dengan strategi yang dipilih.
64

 

Sehingga, pada tahap ini siswa 1 belum 

mampu memonitor rencana tindakan dengan 

baik.  

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

telah menjalankan strategi sesuai dengan 

rencana. Namun, siswa 1 tidak dapat 

memastikan bahwa startegi yang dijalankannya 

sudah tepat atau belum.
65

 Strategi yang dipilih 

adalah dengan dipangkatkan tiga, pada hal 

untuk menyelesaikan soal nomor 2 adalah 

dengan mengakar pangkat tiga. Hal ini 
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menunjukan bahwa siswa belum mampu 

memonitor dalam tahap menjalankan rencana. 

 

 
Gambar 4.17 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

belum mampu melakukan uji solusi dengan 

benar. Bahkan siswa 1 tidak melakukan uji 

solusi sama sekali. Hal ini dapat terlihat dari 

lembar jawaban siswa. Ketika ditanya, siswa 1 

kebingungan untuk melakukan uji solusi. 

Siswa 1 bingung dalam menentukan strategi 

apa yang akan digunakan dalam uji 

solusi.
66

Sehingga, siswa 1 belum mampu 

memonitor pada tahap menelaah kembali.  
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Gambar 4.18 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 3 tahap 

memahami masalah. Siswa 1 tidak mampu 

menemukan informasi yang tersembunyi 

dalam permasalahan. Ketika ditanya siswa 1 

kebingungan dengan soal nomor 3. Siswa 1 

hanya mengisikan jawaban seadaanya, yang 

penting terjawab.
67

 Informasi yang 

tersembunyi dari soal nomor 3 adalah 

menemukan panjang rusuk kubus terlebih 

dahulu untuk menemukan volume balok. 

Sehingga pada tahap ini siswa belum 1 mampu 

memonitor pada tahap memahami masalah.  

Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

belum memiliki pengetahuan yang cukup 

untuk menjalankan strategi yang dipilihnya. 

Hal ini dapat terlihat dalam lembar jawaban 

yang kosong. Siswa 1 malah menuliskan apa 

yang ditanya dalam soal yang seharusnya 

diletakan pada kolom menemukan masalah. 

Hal ini menujukan bahwa siswa 1 belum 
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mampu memonitor  pada tahap membuat 

rencana.  

 
Gambar 4.19 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

tidak menjalankan strategi sesuai dengan 

rencana yang dipilihnya. Hal ini dapat dilihat 

dari lembar jawaban siswa dalam kolom 

membuat rencana tidak menuliskan rencana 

apa yang akan digunakan, namun dalam kolom 

menjalankan strategi siswa 1 menjalankan 

sebuah rencana. Hal ini menunjukan bahwa 

siswa 1 belum mampu memonitor pada tahap 

menjalankan rencana.  

 

 
Gambar 4.20 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 
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Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

tidak melakukan uji solusi. Hal ini dapat 

terlihat pada lembar jawaban siswa. Ketika 

ditanya, siswa bingung strategi apa yang akan 

digunakan untuk melakukan uji solusi, selain 

itu waktu yang disediakan tidak cukup untuk 

mengerjakan soal sampai selesai.
68

 

 
Gambar 4.21 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

3) Merefleksi (penilaian) 

Untuk soal nomor 1 tahap merefleksi 

dimulai dari tahap memahami masalah. Dalam 

memahami masalah siswa 1 mampu 

menuliskan semua informasi yang terdapat 

dalam permasalahan serta mampu memahami 

dengan baik permasalahan yang diberikan. Hal 

ini dapat dilihat ketika ditanya siswa 1 mampu 

menjelaskan apa maksud dari soal, serta 

mampu menjelaskan apa yang ditanyakan 

dalam soal.
69

 Dalam lembar jawaban, siswa 1 

juga telah menuliskan informasi dalam 

permasalahan berupa apa yang diketahui dan 
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ditanya. Sehingga, pada tahap memahami 

masalah siswa 1 telah mampu merefleksi.  

 
Gambar 4.22 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

telah mampu memilih dengan tepat strategi 

yang akan digunakan agar solusi dapat 

ditemukan. Namun, strategi yang digunakan 

masih kurang lengkap. Untuk menyelesaikan 

permasalah dibutuhkan akar pangkat dua dan 

penjumlahan, sedangkan siswa 1 hanya 

menggunakan akar pangkat dua saja. Sehingga, 

pada tahap membuat rencana siswa 1 belum 

mampu merefleksi.   

 
Gambar 4.23 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

sudah mampu memastikan bahwa strategi yang 
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dipilihnya sudah diselesaikan dengan benar. 

Karena di awal siswa 1 hanya menuliskan 

rencana bahwa pengerjaan hanya 

menggunakan akar pangkat dua tanpa 

penjumlahan, jadi dalam menjalankan rencana 

juga hanya menggunakan akar pangkat dua. 

Ketika ditanya, siswa 1 kurang fokus terhadap 

soal, sehingga siswa 1 lupa untuk 

menjumlahkannya.
70

 Sehingga, pada tahap 

menjalankan rencana siswa 1 belum mampu 

merefleksi.  

Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

tidak mampu memastikan bahwa solusi yang 

didapatnya sudah benar. Hal ini dapat dilihat 

ketika ditanya, siswa 1 menjawab bahwa 

jawaban yang didapatnya belum yakin 

kebenarannya.
71

 Siswa 1 juga tidak 

memberikan kesimpulan akhir atas 

penyelesaian soal nomor 1. Hal ini dapat 

dilihat dari lembar jawaban siswa pada kolom 

menelaah kembali. Sehingga, pada tahap 

menelaah kembali siswa 1 tidak mampu 

merefleksi atas penyelesaian masalah yang 

diberikan.  
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Gambar 4.24 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Dalam memahami 

masalah siswa 1 tidak mampu memastikan 

bahwa semua informasi yang terdapat dalam 

permasalahan telah dituliskan dengan benar. 

Siswa 1 juga tidak mampu memahami masalah 

yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari 

lembar jawaban siswa. Siswa 1 tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanya. 

Ketika ditanya siswa 1 juga bingung atas 

jawaban yang diberikan, yang terpenting 

untuknya adalah semua soal dapat terjawab.
72

 

Sehingga pada tahap memahami masalah siswa 

1 tidak mampu merefleksi. 

 
Gambar 4.25 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 
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Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

tidak mampu memilih strategi yang akan 

digunakan dengan benar. Siswa 1 memilih 

strategi dengan dipangkatkan 3. Pada hal 

strategi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah 

dengan diakar pangkat 3. Hal ini dapat dilihat 

dari lembar jawaban siswa. Sehingga, pada 

tahap membuat rencana, siswa 1 belum mampu 

merefleksi.  

 
Gambar 4.26 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

tidak dapat memastikan bahwa strategi yang 

dipilihnya sudah diselesaikan dengan benar. 

Hal ini dapat dilihat ketika ditanya, siswa 1 

menjelaskan bahwa jawaban atas soal nomor 2 

telah berhasil ditemukan, namun kebenarannya 

masih diragukan.
73

 Sehingga pada tahap 

menjalankan rencana, siswa 1 belum mampu 

merefleksi rencana tindakan.  

Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

tidak dapat memastikan bahwa solusi yang 

didapatnya sudah benar serta tidak 
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memberikan kesimpulan akhir. Hal ini dapat 

dilihat dalam lembar jawaban siswa. Ketika 

ditanya, siswa 1 menjelaskan bahwa dalam 

melakukan uji solusi saja siswa 1 kebingungan, 

apalagi dalam memastikan bahwa solusi yang 

didapatnya sudah benar atau belum.
74

 

Sehingga, pada tahap menelaah kembali, siswa 

1 belum mampu merefleksi.  

 
Gambar 4.27 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya untuk soal nomor 3 dimulai 

dari tahap menemukan masalah. Dalam tahap 

menemukan masalah siswa 1 tidak menuliskan 

semua informasi yang terdapat dalam 

permasalahan. Siswa 1 juga tidak memahami 

permasalahan yang diberikan. ketika ditanya, 

siswa 1 merasa kebingungan dengan soal 

nomor 3.
75

 Sehingga pada tahap menemukan 

masalah siswa tidak mampu merefleksi 

informasi dari permasalahan yang diberikan. 
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 Gambar 4.28 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Memahami Maasalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 1 

tidak mampu memilih dengan tepat strategi 

yang akan digunakan agar solusi dapat 

ditemukan dengan benar. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa kolom membuat 

rencana. Namun ketika ditanya siswa 1 

menjawab bahwa dalam menyelesaikan 

masalah siswa 1 menggunakan strategi 

mencari volume kubus dan balok.
76

 Sehingga 

pada tahap membuat rencana siswa 1 belum 

mampu merefleksi rencana penyelesaian. 

 
Gambar 4.29 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 1 

tidak mampu memastikan bahwa strategi yang 
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dipilihnya sudah diselesaikan dengan benar, 

karena memang di awal siswa 1 tidak 

menentukan strategi apa yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini 

dapat dilihat ketika siswa 1 ditanya, siswa 1 

tidak dapat menemukan solusi akhir dari 

permasalahan 3.
77

 Sehingga, pada tahap ini, 

siswa 1 belum mampu merefleksi penyelesaian 

dari permasalahan yang diberikan. 

 
Gambar 4.30 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 1 

tidak dapat memastikan bahwa solusi yang 

didapatnya sudah benar atau belum. Pada 

kolom ini, siswa 1 menuliskan bahwa panjang 

rusuk kubus adalah 24, pada hal dalam 

menjalankan rencana siswa 1 tidak 

menemukan panjang rusuk kubus. Siswa 1 

mampu menuliskan kesimpulan akhir dari 

penyelasaiannya, namun kesimpulan akhir 

yang diberikan tidak sesuai dengan hasil akhir 
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pengerjaannya. Sehingga, siswa 1 belum 

mampu merefleksi pada tahap menelaah 

kembali.   

 
Gambar 4.31 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

b. Aktivitas Metakognisi Siswa Dari Kelompok 

Sedang 

Siswa kedua berasal dari kelompok sedang. 

Siswa 2 mendapat skor 89. Penjabaran aktivitas 

metakognisi siswa 2 akan diuraikan mulai dari 

tahap perencanaan, pemantauan, dan penilaian. 

Berikut uraian aktivitas metakognisi siswa 2: 

1) Mengembangkan Rencana Tindakan 

(perencanaan) 

Pada soal nomor 1 tahap memahami 

masalah, siswa 2 mampu menuliskan informasi 

apa saja yang terdapat dalam permasalahan. 

Ketika ditanya, siswa 2 juga mampu 

menjelaskan bahwa yang diketahui dalam soal 

adalah tentang luas sebuah papan kayu 

berbentuk persegi dengan papan A mempunyai 

luas 144 cm
2
 dan papan B 169 cm

2
.
78

 Namun, 
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informasi tentang apa yang ditanya dalam soal 

tidak ditemukan dengan baik, dalam soal yang 

ditanyakan adalah jumlah panjang sisi kedua 

papan kayu, sedangkan siswa 2 hanya 

menuliskan panjang sisi papan kayu tersebut. 

Sehingga pada tahap ini, siswa 2 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan.  

 
Gambar 4.32 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

mampu menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan apa yang ditanya dalam 

permasalaha, walaupun informasi yang 

ditangkap oleh siswa 2 belum sepenuhnya 

benar. Siswa 2 menemukan informasi bahwa 

yang dicari adalah sisi kedua persegi, padahal 

seharusnya adalah jumlah sisi kedua persegi. 

Siswa 2 juga mampu menemukan strategi yang 

bisa digunakan untuk mendapatkan solusi yang 

dicari.
79

 Hal ini menunjukan, bahwa siswa 2 

belum mampu mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap membuat rencan. 
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Gambar 4.33 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

mampu menyelesaikan masalah sesuai strategi 

yang telah dipilihnya. Hal ini dapat dilihat 

dalam lembar jawaban siswa. Karena dalam 

kolom menentukan rencana siswa 2 hanya 

merencanakan menemukan sisi persegi tanpa 

menjumlahkannya, maka di kolom 

menjalankan rencana siswa 2 juga hanya 

mencari sisi persegi dengan mengakar pangkat 

dua luas kedua papan kayu persegi tersebut. 

Hal ini menunjukan, siswa 2 telah 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menjalankan rencana.  

 
Gambar 4.34 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Menjalankan Rencana 
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Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

telah mampu menemukan langkah atau cara 

yang bisa digunakan untuk melakukan uji 

solusi. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Siswa 2 mengalikan hasil akar 

pangkat 2 untuk membuktikan bahwa apakah 

hasilnya benar atau salah. Jika didapat hasil 

perkalian dari hasil akar pangkat dua sama 

dengan luas persegi berarti hasilnya benar.
80

 

Sehingga, siswa 2 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menelaah kembali.  

 
 

 

Gambar 4.35 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Dalam memahami 

masalah siswa 2 telah mampu menuliskan 

informasi yang terdapat dalam permasalahan 

baik yang diketahui maupun yang ditanya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari lembar jawaban 

siswa dalam kolom memahami masalah. 

Ketika ditanya, siswa 2 mampu menjelaskan 
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informasi yang terdapat dalam permasalahan, 

yaitu volume bak mandi Ratna sebesar 216 

liter dan volume bak mandi Angga sebesar 512 

liter, dan yang ditanyakan adalah rusuk bak 

mandi Ratna atau Angga yang lebih pajang.
81

 

Sehingga siswa 2 telah mampu mengebangkan 

rencana pada tahap memahami masalah.  

 
Gambar 4.36 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 

mampu menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan ditanya dalam permasalahan, 

serta mampu menemukan strategi yang bisa 

digunakan untuk mendapatkan solusi. Hal ini 

dapat dilihat dalam lembar jawaban siswa. 

Ketika ditanya siswa 2 mampu menjelaskan 

strategi yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan, yakni 

menggunakan  rumus akar pangkat tiga.
82

 

Namun, dalam menyelesaikan soal nomor 2, 

seharusnya siswa 2 membuat rencana 
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penyelesaian dengan membandingkan rusuk 

kubus Ratna dan Angga, karena dalam soal 

yang ditanyakan adalah rusuk Ratna atau 

Angga yang lebih panjang. Sehingga siswa 2 

belum mampu mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap membuat rencan dengan 

benar  

 
Gambar 4.37 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan 

strategi yang dipilihnya. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Pada lembar 

jawaban, siswa menyelesaikan permasalahan 

dengan menggunakan strategi akar pangkat 

tiga untuk menemukan rusuk kubus. Karena 

dalam membuat rencana siswa 2 tidak 

membandingkan rusuk kedua kubus, maka 

dalam menjalankan rencana siswa 2 juga tidak 

membandingkan rusuk kubus Ratna dan 

Angga. Sehingga permasalahan pada soal 

nomor 2 belum terselesaikan. Jadi, siswa 2 

belum mampu mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap menjalankan rencana.  
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Gambar 4.38 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

mampu menemukan langkah atau cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Ketika ditanya siswa 2 mampu 

menjelaskan bahwa uji solusi yang 

dilakukannya adalah dengan mengalikan hasil 

dari akar pangkat tiga, jika hasil perkalian 

sesuai dengan volume bak mandi maka 

jawabanya dapat dipastikan sudah benar.
83

 

Sehingga siswa 2 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menelaah kembali. 
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Gambar 4.39 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya untuk soal nomor 3 tahap 

memahami masalah, dalam tahapan ini siswa 2 

telah menuliskan informasi yang terdapat 

dalam soal. Namun, informasi yang dituliskan 

belum lengkap. Siswa 2 hanya menuliskan 

panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok 

tanpa menuliskan nilai dari masing-masing. 

Namun, ketika ditanya, siswa 2 mampu 

menjelaskan nilai dari masing-masing panjang, 

lebar, dan tinggi balok.
84

 Terkait apa yang 

ditanyakan dalam soal, siswa 2 telah mampu 

menuliskannya, yakni menjcari rusuk kubus 

yang volumenya sama dengan volume balok. 

Hal ini menunjukan bahwa, siswa 2 telah 
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mampu dalam mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap memahami masalah. 

 
Gambar 4.40 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

mampu menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 

permasalahan, serta mampu menemukan 

strategi yang bisa digunakan untuk 

mendapatkan solusi yang dicari. Dalam lembar 

jawaban siswa 2 menuliskan rumus volume 

balok, setelah volume balok diketahui, 

selanjutnya mengakar pangkat tiga untuk 

menentukan panjang rusuk kubus. Sehingga 

siswa 2 telah mampu mengembangkan rencana 

tindakan pada tahap membuat rencana.  

 
Gambar 4.41 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Membuat Rencana 
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Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

mampu menyelesaikan masalah sesuai strategi 

yang telah dipilihnya. Dalam lembar jawaban 

siswa siswa mampu menemukan volume balok 

sebesar 1728 cm
3
, setelah volume balok 

ditemukan siswa 2 mengakar pangkat tiga 

volume balok untuk mencari panjang rusuk 

kubus. Sehingga siswa 2 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menjalankan rencana.  

 
Gambar 4.42 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 

mampu menemukan langkah atau cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. 

Dalam tahap ini siswa mencoba ulang untuk 

menemukan volume balok, setelah volume 

balok ditemukan siswa 2 mengakar pangkat 

tiga kembali. Sehingga siswa 2 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menelaah kembali. 
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Gambar 4.43 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

2) Memonitor Rencana Tindakan (Pemantauan) 

Pada soal 1 tahap memahami masalah, 

siswa 2 mampu menemukan informasi 

tersembunyi yang bisa ditemukan dalam soal 

yakni bahwa sebelum mengerjakan apa yang 

diminta soal, terlebih dahulu adalah mencari 

sisi kedua papan kayu berbentuk persegi. Hal 

ini ditunjukan ketika ditanya apa yang akan 

dicari terlebih dahulu, siswa 1 menjawab 

bahwa yang akan dicari adalah sisinya.
85

 Pada 

hal dalam soal yang ditanyakan jumlah kedua 

sisi persegi, tanpa memunculkan sisi kedua 

persegi. Sehingga pada tahap ini siswa telah 

mampu memonitor rencana tindakan. 

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

menjalankan strategi yang dipilihnya untuk 

menemukan solusi yang tepat. Namun, dalam 

menemukan strategi siswa 2 belum 

menemukan strategi untuk menyelesaikan 

permasalahan secara keseluruhan. Siswa 2 
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hanya mencari sisi persegi tanpa 

menjumlahkannya. Ketika ditanya, siswa 2 

sebenarnya bisa mengerjakan hanya saja 

kurang teliti.
86

 Sehingga siswa 2 belum mampu 

memonitor rencana tindakan dalam tahap 

membuat rencana.  

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 

mampu memastikan bahwa strategi yang 

dijalankan telah sesuai dengan rencana. Karena 

di awal siswa 2 tidak merencanakan untuk 

menjumlah kedua sisi persegi, maka dalam 

menjalankan rencana siswa 2 juga tidak 

menjumlahkan kedua sisi persegi tersebut. 

Siswa 2 telah mampu memonitor rencana 

tindakan pada tahap menjalankan rencana.  

 

 
Gambar 4.44 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

mampu melakukan uji solusi dengan benar. 
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Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Ketika ditanya, siswa 2 mampu 

menjelaskan uji solusi yang dilakukan adalah 

dengan cara sisi yang telah diketahui dikalikan, 

jika hasilnya sesuai dengan luas persegi maka 

jawabanya sudah benar.
87

 Sehingga siswa 2 

telah mampu memonitor pada tahap menelaah 

kembali. 

 
Gambar 4.45 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 2 tahap 

menemukan masalah. Siswa 2 mampu 

menemukan informasi tersembunyi dalam 

permasalah. Informasi tersembunyi tersebut 

bahwa yang ditanyakan dalam soal adalah 

rusuk mana yang lebih panjang, namun rusuk 

tersebut belum diketahui dalam soal. Hal ini 

dapat ditunjukan ketika siswa ditanya, apa 

yang akan dicari dari soal, siswa 2 menjawab 

bahwa yang dicari dari soal adalah rusuknya.
88

 

Sehingga, siswa 2 telah mampu memonitor 

rencana tindakan pada tahap memahami 

masalah.  
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Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

menjalankan strategi yang dipilihnya untuk 

menemukan solusi yang tepat. Namun, dalam 

menemukan strategi siswa 2 belum 

menemukan strategi untuk menyelesaikan 

permasalahan secara keseluruhan. Siswa 2 

hanya mencari rusuk kubus tanpa 

membandingkannya. Ketika ditanya, siswa 2 

sebenarnya sudah terfikir di awal, namun 

ketika selesai mengerjakannya lupa.
89

 

Sehingga siswa 2 belum mampu memonitor 

rencana tindakan dalam tahap membuat 

rencana.  

Pada tahap menyelesaikan masalah, 

siswa 2 mampu memastikan strategi yang 

dijalankan telah sesuai dengan rencana. Karena 

di awal siswa 2 tidak merencanakan untuk 

membandingkan kedua rusuk kubus, maka 

dalam menjalankan rencana siswa 2 juga tidak 

membandingkan kedua rusuk kubus tersebut. 

Siswa 2 telah mampu memonitor rencana 

tindakan pada tahap menjalankan rencana. 
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Gambar 4.46 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Aktivitas 

Memonitor  

Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

belum melakukan uji solusi dengan benar. Hal 

ini dapat dilihat pada lembar jawaban siswa. 

Ketika ditanya, siswa 2 menjawab bahwa 

untuk melakukan uji solusi, siswa 2 

mengalikan hasil akar pangkat tiga sebanyak 3 

kali. Jika hasil perkalian sesuai dengan volume 

kubus, maka jawaban benar. Namun, karena 

dalam membuat dan menjalankan rencana, 

siswa 2 tidak membandingkan rusuk Ratna dan 

Angga, maka dalam uji solusi juga tidak 

dilaksanakan. Sehingga, siswa 2 belum mampu 

memonitor rencana tindakan pada menelaah 

kembali.  
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Gambar 4.47 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 3 pada tahap 

menemukan masalah. Dalam tahap 

menemukan masalah siswa 2 mampu 

menemukan informasi tersembunyi dari soal. 

Hal ini dapat dilihat ketika ditanya, siswa 2 

menemukan bahwa dari permasalahan yang 

akan dicari adalah volume balok terlebih 

dahulu, pada hal dalam soal volume balok 

tidak ditanyakan.
90

 Sehingga, siswa 2 telah 

mampu memonitor pada tahap menemukan 

masalah.  

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

telah memilih pengetahuan yang cukup untuk 

menjalankan strategi apa yang akan digunakan 

untuk menemukan solusi yang tepat. Ketika 

ditanya, siswa 2 menjelaskan bahwa untuk 

mencari rusuk kubus terlebih dahulu dicari 
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volume balok, karena volume kubus diketahui 

sama dengan volume balok. Setelah volume 

balok atau kubus diketahui, selanjutnya 

volume kubus diakar pangkat tiga untuk 

menemukan panjang rusuk kubus.
91

 Hal ini 

juga dapat dilihat pada lembar jawaban siswa 2 

(gambar 4.25). Sehingga, siswa 2 telah mampu 

memonitor pada tahap membuat rencana.  

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

mampu memastikanbahwa strategi yang 

dijalankan telah sesuai dengan rencana. Pada 

rencana awal, siswa akan mencari volume 

balok, selanjutnya dari volume balok akan 

dicari panjang rusuk kubus. Dalam 

menjalankan rencana siswa 2 juga 

menjalankan sesuai rencana yang telah 

dipilihnya.  

 

 
Gambar 4.48 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 
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Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

telah mampu melakukan uji solusi dengan 

benar. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 2 telah 

melakukan uji solusi dengan mengerjakan 

ulang soal. Dan ternyata jawaban yang 

didapatkan sesuai dengan jawaban awal, 

sehingga siswa 2 beranggapan bahwa 

jawabannya sudah benar.
92

 Jadi, siswa 2 telah 

mampu memonitor pada tahap menelah 

kembali.  

 
Gambar 4.49 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

3) Merefleksi (penilaian)  

Untuk soal nomor 1 pada tahap 

memahami masalah. Pada tahap memahami 

masalah, siswa 2 sudah dapat memastikan 

bahwa informasi yang terdapat dalam 

permasalahan telah dituliskan dengan benar, 

namun belum dapat memahami dengan baik 

permasalahan yang diberikan. hal ini 

ditunjukan ketika siswa 2 mampu menjelaskan 

bahwa yang diketahui dari soal adalah luas 

                                                           
92

 Brilyant Faathir A’raaf, Wawancara Aktivitas Metakognisi. 



107 
 

 

papan A 144 cm
2 

dan luas papan B 169 cm
2 

, 

serta apa yang ditanyakan dari soal yakni 

mencari sisi kedua papan kayu tersebut.
93

 Pada 

hal dalam soal yang ditanyakan adalah jumlah 

kedua sisi papan kayu. Hal ini juga dapat 

dilihat dalam lembar jawaban siswa. Sehingga, 

siswa 2 belum mampu merefleksi pada tahap 

memahami masalah. 

 
Gambar 4.50 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

mampu memilih dengan tepat strategi yang 

akan digunakan agar solusi dapat ditemukan. 

Namun pemilihan strategi belum maksimal. 

Siswa 2 hanya mencari sisi persegi tanpa 

menjumlahkannya. Ketika ditanya, siswa 2 

mengakui dapat menyelesaikan soal pertama, 

hanya saja ketika mengerjakan kurang teliti.
94

 

Hal ini juga dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa Sehingga, siswa 2 belum mampu 
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merefleksi rencana tindakan pada tahap 

membuat rencana. 

 
Gambar 4.51 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

belum dapat memastikan bahwa strategi yang 

dipilihnya sudah diselesaikan dengan benar. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Pada lembar jawaban siswa belum 

menemukan solusi akhir dari permasalahan 

yang diberikan. Dalam soal, solusi akhir yang 

diminta adalah jumlah panjang kedua sisi 

persegi, namun siswa 2 hanya mencari panjang 

sisi masing-masing persegi. Sehingga siswa 2 

belum mampu merefleksi pada tahap 

menjalankan rencana. 

 
Gambar 4.52 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Menjalankan Rencana 
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Pada tahap menalaah kembali, siswa 2 

belum mampu memastikan bahwa solusi yang 

di dapatnya benar. Hal ini dapat dilihat ketika 

siswa 2 melakukan uji solusi, siswa 2 tidak 

menyadari bahwa solusi akhir yang diberikan 

belum tepat. Siswa 2 tidak menjumlahkan 

kedua sisi persegi seperti yang diminta oleh 

soal. Kesimpulan yang diberikan juga tidak 

sesuai, siswa 2 malah menuliskan cara 

menemukan solusi bukan kesimpulan akhir. 

Hal ini dapat dilihat pada jawaban siswa. 

sehingga siswa 2 belum mampu merfleksi pada 

tahap menelaah kembali. 

 
Gambar 4.53 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya untuk soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Dalam memahami 

masalah siswa 2 telah mampu memastikan 

bahwa semua informasi yang terdapat dalam 

permasalahan telah ia tuliskan dengan benar, 

serta dipahami dengan baik. Hal ini terlihat 

pada lembar jawaban siswa. Dalam lembar 

jawaban, siswa 2 menuliskan yang diketahui 

dari soal dan ditanya. Ketika ditanya siswa 2 

mampu menjelaskan bahwa yang diketahui 

dari soal adalah volume bak mandi Ratna 216 
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liter dan volume bak mandi Angga adalah 512 

liter. Sedangkan yang ditanya dari soal adalah 

lebih panjang mana rusuk antara bak mandi 

Ratna atau Angga.
95

 Sehingga siswa 2 telah 

mampu merefleksi pada tahap memahami 

masalah. 

 
Gambar 4.54 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

belum mampu memilih dengan tepat strategi 

yang akan digunakan. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Dalam lembar 

jawaban, siswa 2 hanya menuliskan rumus 

akar pangkat tiga tanpa membandingkan 

panjang rusuk kubus. Sehingga siswa 2 belum 

mampu merefleksi pada tahap membuat 

rencana.  

 
Gambar 4.55 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Membuat Rencana 
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Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

belum mampu memastikan bahwa strategi 

yang dipilihnya sudah diselesaikan dengan 

benar. Hal ini dapat dilihat dalam lembar 

jawaban siswa. Dalam lembar jawaban, siswa 

2 menyelesaikan permasalahan hanya untuk 

mencari rusuk kubus, namun tidak dilanjutkan 

untuk membandingkan panjang rusuk kubus. 

Sehingga, siswa 2 belum mampu merfleksi 

pada tahap menjalankan rencana.  

 
Gambar 4.56 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

belum mampu memastikan bahwa solusi 

pemecahan masalah yang didapatnya sudah 

benar. pada kolom ini, siswa 2 tidak menyadari 

bahwa jawaban yang diberikan belum 

dibandingkan. Ketika ditanya siswa 2 mengaku 

lupa untuk membandingkannya.
96

 Siswa 2 

menuliskan kesimpulan akhir, namun 

kesimpulan yang diberikan tidak tepat. Siswa 2 

menuliskan kesimpulan akhir dengan strategi 
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untuk menemukan solusi akhir dari 

permasalahan. 

 
 

 

 

 

Gambar 4.57 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya untuk soal nomor 3 tahap 

memahami masalah. Dalam memahami 

masalah siswa 2 telah mampu memastikan 

bahwa semua informasi yang terdapat dalam 

soal telah dituliskan dengan benar. Ketika 

ditanya siswa 2 mampu menjelaskan apa saya 

yang diketahui dan ditanyakan. Siswa 2 jika 

tidak kebingungan terkait informasi yang 

terdapat dalam soal.
97

 Hal ini juga dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Sehingga siswa 2 

telah mampu merefleksi pada tahap memahami 

masalah. 
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Gambar 4.58 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 2 

telah mampu memilih dengan tepat strategi 

yang akan digunakan agar solusi dapat 

ditemukan dengan benar. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Pada lembar 

jawaban, siswa 2 menuliskan rencana tindakan 

bahwa untuk menemukan rusuk kubus terlebih 

dahulu dicari volume balok. Setelah volume 

balok ditemukan selanjutnya diakar pangkat 

tiga untuk mencari rusuk kubus. Ketika 

ditanya, siswa 2 juga mampu menjelaskan 

sesuai apa yang ditulisnya.
98

 Sehingga siswa 2 

telah mampu merefeleksi pada tahap membuat 

rencana. 

 
Gambar 4.59 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Membuat Rencana 

                                                           
98

 Brilyant Faathir A’raaf, Wawancara Aktivitas Metakognisi. 



114 
 

 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 2 

mampu memastikan bahwa strategi yang 

dipilihnya sudah diselesaikan dengan benar. 

Hal ini dapat dilihat ketika ditanya, siswa 2 

dengan sangat yakin bahwa strategi yang 

diterapkan sudah benar dan jawaban yang 

dihasilkannya juga sudah tepat.
99

 Sehingga 

siswa 2 telah mampu merefeleksi pada tahap 

menjalankan rencana.  

 
Gambar 4.60 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 2 

mampu meastikan bahwa solusi yang 

didapatnya sudah benar. hal ini dapat dilihat 

dalam lembar jawaban siswa. Dalam lembar 

jawaban siswa 2 mengerjakan ulang soal dan 

didapatkan hasil yang sama dengan 

sebelumnya. Kesimpulan akhir yang diberikan 

juga sudah tepat, yakni panjang rusuk kubus 

adalah 12 cm. Sehingga siswa 2 telah mampu 

merefleksi pada tahap menelaah kembali. 
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Gambar 4.61 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

c. Aktivitas Metakognisi Siswa Dari Kelompok 

Tinggi  

Siswa ketiga berasal dari kelompok tinggi. 

Siswa 3 mendapat skor 100. Penjabaran aktivitas 

metakognisi siswa 3 akan diuraikan mulai dari 

tahap perencanaan, pemantauan, dan penilaian. 

Berikut uraian aktivitas metakognisi siswa 3: 

1) Mengembangkan Rencana Tindakan 

(perencanaan) 

Pada soal nomor 1 tahap memahami 

masalah, siswa 3 mampu menuliskan 

informasi yang terdapat dalam permasalahan 

yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 3 

mampu menjelaskan bahwa informasi yang 

terdapat dalam soal adalah pak Andi 

mempunyai 2 papan kayu berbentuk persegi, 

papan A mempunyai luas 144 cm
2 

dan papan 

B mempunyai luas 169 cm
2
. Sedangkan yang 

ditanyakan adalah jumlah kedua sisi papan 

kayu pak Andi.
100

 Sehingga siswa 2 telah 
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mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap memahami masalah.   

 
Gambar 4.62 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

mampu menemukan hubungan antara apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam 

permasalahan. Hal ini dapat dilihat ketika 

ditanya, siswa 3 menjelaskan bahwa dari luas 

papan kayu yang sudah diketahui, selanjutnya 

akan dicari sisinya dengan mengakar pangkat 

dua, setelah itu, sisi dari kedua papan kayu 

dijumlahkan.
101

 Siswa 3 juga mampu 

menemukan startegi yang dapat digunakan 

untuk menemukan solusi. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Siswa 3 

menuliskan strategi penyelesaian dengan 

diakar pangkat 2 dan dijumlahkan kedua sisi 

papan kayu. Sehingga siswa 2 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

membuat rencana. 
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Gambar 4.63 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan 

strategi yang dipilihnya. Dalam lembar 

jawaban siswa 3 menyelesaiakan 

permasalahan dengan mencari sisi dari luas 

persegi, setelah itu menjumlahkan sisi kedua 

persegi. Sehingga siswa 3 telah mampu 

mengembangkan rencan tindakan pada tahap 

menjalankan rencana. 

 
Gambar 4.64 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu menemukan langkah atau cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Ketika ditanya, siswa 3 menjelaskan 

bahwa untuk melakukan uji solusi dengan 
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cara mengalikan masing-masing sisi yang 

telah ditemukan, jika hasilnya sesuai dengan 

luas persegi maka jawabannya benar.
102

 

Sehingga siswa 3 mampu mengembangkan 

rencana tindakan pada tahap memahami 

masalah. 

 
Gambar 4.65 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Siswa 3 mampu 

menuliskan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan, baik yang diketahu maupun 

yang ditanya. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 3 

menjelaskan bahwa yang diketahui dalam soal 

adalah bak mandi Ratna berbentuk kubus 

yang bervolum 216 liter dan bak mandi Angga 

berbentuk kubus bervolume 512 liter. 

Sedangkangkan yang ditanyakan adalah rusuk 

mana yang lebih panjang antara bak mandi 

ratna dan Angga.
103

 Sehingga siswa 3 telah 
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mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap memahami masalah. 

 
Gambar 4.66 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

mampu menemukan hubungan antara apa 

yang diketahui dengan apa yang ditanyakan. 

Ketika ditanya siswa 3 menjelaskan bahwa 

untuk membandingkan rusuknya terlebih 

dahulu kita perlu mencari rusuk masing-

masing kubus. Untuk mencari rusuknya 

dengan cara diakar pangkat tiga.
104

 Siswa 3 

juga mampu menemukan strategi yang dapat 

digunakan untuk untuk menemukan solusi. 

Strategi yang dipilih adalah dengan mengakar 

pangkat tiga kemudian rusuk kedua kubus 

dibandingkan. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Sehingga pada tahap 

ini siswa 3 telah mampu mengembangkan 

rencana tindakan pada tahap membuat 

rencana. 
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Gambar 4.67 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

mampu menyelesaikan masalah sesuai strategi 

yang dipilihnya. Dalam lembar jawaban siswa 

3 menyelesaikan permasalah dengan 

menggunakan akar pangkat tiga untuk 

mencari rusuk dari kubus. Setelah rusuk kubus 

didapat, barulah dibandingkan rusuk mana 

yang lebih panjang.  

 
Gambar 4.68 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu menemukan langkah atau cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 
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siswa. Ketika ditanya, siswa 3 menjelaskan 

bahwa untuk melakukan uji solusi digunakan 

cara mengalikan rusuk sebanyak tiga kali, jika 

hasilnya sesuai dengan volume kubus maka 

jawabanya benar.
105

 Sehingga siswa 3 telah 

mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap menelaah kembali.  

 
Gambar 4.69 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya untuk soal nomor 3 tahap 

memahami masalah. Dalam lembar jawaban 

siswa 3 mampu menuliskan informasi yang 

terdapat dalam permasalahan baik yang 

diketahui maupun ditanya. Ketika ditanya 

siswa 3 menjelaskan bahwa yang diketahui 

dari soal adalah 24 cm sebagai panjang balok, 

lebarnya 9 cm, dan tingginya  8 cm, serta 

volume kubus sama dengan volume balok. 

Sedangkan yang ditanyakan adalah panjang 
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rusuk dari kubus.
106

 Sehingga siswa 3 mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

memahami masalah.  

 
Gambar 4.70 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

mampu menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan ditanya. Ketika ditanya siswa 3 

menjelaskan bahwa untuk menemukan panjang 

rusuk kubus, terlebih dahulu mencari volume 

balok. Karena volume kubus sama dengan 

volume balok, maka dari volume balok diakar 

pangkat tiga untuk menemukan panjang rusuk 

kubus.
107

 Siswa 3 juga mampu menemukan 

strategi yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Dalam lembar 

jawaban, siswa 3 menuliskan strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan adalah dengan 

mencari volume balok untuk menemukan 

panjang rusuk kubus. Sehinga siswa 3 telah 
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mampu mengembangkan rencana tindakan 

pada tahap memahami masalah. 

 
Gambar 4.71 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

mampu menyelesaikan masalah sesuai strategi 

yang telah dipilihnya. Dalam lembar jawaban 

siswa 3 menyelesaikan permasalahan dengan 

mencari volume balok, setelah volume balok 

ditemukan sebesar 1728 cm
3
, selanjutnya 

diakar pangkat tiga untuk mencari panjang 

rusuk kubus. Sehingga siswa 3 telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan pada tahap 

menjalankan rencana.  

 
Gambar 4.72 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu menemukan langkah atau cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. 
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Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Ketika ditanya, siswa 3 menjelaskan 

bahwa untuk uji solusi siswa 3 mengerjakan 

ulang dan mencoba mengalikan hasil rusuk 

kubus sebanyak tiga kali, jika jawaban sesuai 

dengan volume balok/kubus maka jawabanya 

benar.
108

 Sehingga siswa 3 telah mampu 

mengembangkan rencana pada tahap menelaah 

kembali. 

 
Gambar 4.73 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

2) Memonitor Rencana Tindakan (pemantauan) 

Selanjutnya soal nomor 1 tahap 

memahami masalah, siswa 3 telah mampu 

menemukan informasi tersembunyi dalam 

permasalahan. Hal ini dapat dilihat ketika 

ditanya siswa menjelaskan bahwa untuk 

menemukan jumlah panjang sisinya terlebih 

daulu dicari sisinya. Sisinya dapat ditemukan 

melalui luas persegi yang sudah diketahui.
109
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Sehingga siswa 3 telah mampu memonitor 

pada tahap memahami masalah. 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

telah mempunyai pengetahuan yang cukup 

untuk menjalankan strategi yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalah. 

Ketika ditanya siswa menjelaskan bahwa 

untuk menyelesaikan permasalahan, 

digunakan strategi akar pangkat dua. Setelah 

ditemukan sisi kedua persegi baru digunakan 

penjumlahan.
110

 Sehingga siswa 3 telah 

mampu memonitor pada tahap membuat 

rencana. 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

telah mampu memastikan bahwa strategi yang 

dijalankan sesuai dengan rencana. Dalam 

lembar jawaban siswa 3 menuliskan rencana 

yang digunakan adalah mengakar pangkat 2 

luas persegi selanjutnya dijumlahkan. Dalam 

menjalankan rencana siswa 3 juga mengakar 

pangkat tiga luas persegi, selanjutnya 

menjumlahkan sisi kedua persegi. Sehingga 

sisw 3 telah mampu memonitor pada tahap 

menjalankan rencana. 
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Gambar 4.74 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Aktivtas 

Memonitor Rencana Tindakan 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu melakukan uji solusi dengan benar. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Ketika ditanya siswa 3 menjelaskan 

bahwa untuk melakukan uji solusi, siswa 

mengalikan sisi dari masing-masing persegi, 

jika jawabannya sama dengan luas persegi, 

maka jawabanya benar.
111

 Sehingga siswa 3 

telah mampu memonitor pada tahap menelaah 

kembali. 

 
Gambar 4.75 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 
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Selanjutnya soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Dalam memahami 

masalah, siswa 3 mampu menemukan 

informasi tersembunyi dalam permasalahan. 

Hal ini dapat dilihat ketika ditanya, siswa 3 

menjelaskan bahwa untuk membandingkan 

kedua rusuk bak mandi, maka perlu dicari 

dahulu rusuk masing-masing bak mandi. 

Untuk mencari rusuk masing-masing bak 

mandi digunakan cara akar pangkat tiga.
112

 

Sehingga siswa 3 telah mampu memonitor 

pada tahap memahami masalah. 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

telah mampu menentukan pengetahuan yang 

harus dimiliki jika memilih strategi tertentu 

untuk menyelesaikan masalah. Ketika ditanya, 

siswa menjelaskan untuk menyelesaikan 

masalah digunakan strategi akar pangkat tiga. 

Untuk akar pangkat tiga diselesaikan dengan 

menggunakan pemfaktoran.
113

 Sehingga siswa 

3 telah mampu memonitor pada tahap 

membuat rencana.  

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

mampu memastikan bahwa strategi yang 

dijalankan telah sesuai dengan rencana. 

Dalam lembar jawaban, siswa 3 menuliskan 

rencana yang akan digunakan adalah 
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mengakar pangkat 3 selanjutnya 

membandingkan rusuk kedua kubus. Ketika 

menjalankan rencana siswa 3 melaksanakan 

strategi sesuai rencana yaitu mengakar 

pangkat tiga, dan kemudian rusuknya 

dibandingkan. 

 

 
Gambar 4.76 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu melakukan uji solusi dengan benar. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Ketika ditanya siswa 3 menjelaskan 

untuk melakukan uji solusi, siswa 3 

mengalikan rusuk yang telah ditemukan 

sebanyak tiga kali, jika didapat hasil yang 

sama dengan volume kubus, maka jawabanya 



129 
 

 

benar.
114

 Sehingga siswa 3 telah mampu 

memonitor pada tahap menelaah kembali. 

 
Gambar 4.77 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 3 tahap 

memahami masalah. Dalam memahami 

masalah, siswa 3 telah mampu menemukan 

informasi tersembunyi dalam permasalahan. 

Ketika ditanya, siswa 3 menjelaskan bahwa 

untuk menemukan panjang rusuk kubus, 

terlebih dahulu adalah mencarii volume balok. 

Jika volume balok ditemukan maka volume 

kubus juga ditemukan, karena volume kubus 

dan balok sama. Selanjutnya mencari rusuk 

kubus dengan mengakar pangkat tiga volume 

kubus.
115

 Sehingga siswa 3 mampu 

memonitor pada tahap memahami masalah.  

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

telah mampu  menentukan pengetahuan yang 
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harus dimiliki jika memilih strategi tertentu 

untuk menyelesaikan masalah. Ketika ditanya, 

siswa menjelaskan untuk menyelesaikan 

masalah digunakan strategi perkalian untuk 

menemukan volume balok dan akar pangkat 

tiga. Untuk akar pangkat tiga diselesaikan 

dengan menggunakan pemfaktoran.
116

 

Sehingga siswa 3 telah mampu memonitor 

pada tahap membuat rencana. 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

mampu memastikan bahwa strategi yang 

dijalankan telah sesuai dengan rencana. 

Dalam lembar jawaban siswa 3 menuliskan 

rencana yang akan digunakan adalah mencari 

volume balok, kemudian mencari panjang 

rusuk kubus. Dalam menjalankan rencana, 

siswa 3 juga mencari volume balok, 

selanjutnya mencari panjang rusuk kubus 

dengan volume balok, karena volume balok 

dan kubus adalah sama. Sehingga siswa 3 

mampu memonitor pada tahap menjalankan 

rencana.  
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Gambar 4.78 Jawaban Siswa 3 Soal 3 Aktivitas 

Memonitor Rencana Tindakan 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu melakukan uji solusi dengan benar. 

Dalam lembar jawaban siswa 3 menuliskan uji 

solusi dengan mengerjakan ulang 

permasalahan, dan ternyata jawaban yang 

dihasilkan sama. Ketika ditanya siswa 3 

menjelaskan, untuk uji solusi dilakukan 

dengan mengeceknya dan mengerjakan 

kembali, dan hasilnya sama.
117

 Sehingga 

siswa 3 mampu meonitor pada tahap 

menelaah kembali.  
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Gambar 4.79 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

3) Merefleksi (penilaian)  

Soal nomor 1 tahap memahami masalah. 

Dalam tahap memahami masalah, siswa 3 

telah mampu memastikan bahwa semua 

informasi yang terdapat dalam soal telah is 

tuliskan dengan benar. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Siswa juga 

mampu memahami dengan baik permasalahan 

yang diberikan. Ketika ditanya siswa mampu 

menjelaskan bahwa untuk mencari sisi kedua 

papan kayu dapat dilakukan dengan 

menggunakan akar pangkat dua yang 

selanjutnya sisi tersebut dijumlahkan.
118

 

Sehingga siswa 3 telah mampu merefleksi 

pada tahap memahami masalah. 
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Gambar 4.80 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

mampu memilih dengan tepat strategi yang 

akan digunakan agar ditemukan solusi dengan 

benar. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 3 

menjelaskan untuk menentukan sisi kedua 

papan kayu digunakan akar pangkat dua yamg 

kemudian dijumlahkan. 
119

 Sehingga siswa 3 

telah mampu merefleksi pada tahap membuat 

rencana. 

 
Gambar 4.81 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

dapat memastikan bahwa strategi yang dipilih 

sudah diselesaikan dengan benar. Dalam 
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lembar jawaban, siswa 3 menyelesaikan 

permasalahan dengan mengakar pangkat dua 

kedua luas persegi, kemudian menjumlahkan 

kedua sisi persegi. Sehingga siswa 3 telah 

mampu merefleksi pada tahap menjalankan 

rencana. 

 
Gambar 4.82 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu memastikan bahwa solusi pemecahan 

masalah yang didapatnya sudah benar. Ketika 

ditanya, siswa menjelaskan bahwa untuk 

melakukan uji kebenaran solusi, siswa 

menggunakan perkalian. Yaitu dengan 

mengalikan sisi dengan sisi masing-masing 

persegi, jika didapat hasil yang sama dengan 

luas persegi, maka jawabanya adalah benar.
120

 

Siswa 3 juga sudah memberikan kesimpulan 

akhir. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Sehingga siswa 3 telah mampu 

merefleksi pada tahap menelaah kembali. 
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Gambar 4.83 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 2 tahap 

memahami masalah. Dalam tahap memahami 

masalah, siswa 3 telah mampu memastikan 

bahwa semua informasi yang terdapat dalam 

soal telah dituliskan dengan benar. Hal ini 

dapat dilihat pada lembar jawaban siswa. 

Siswa juga mampu memahami dengan baik 

permasalahan yang diberikan. Ketika ditanya 

siswa mampu menjelaskan bahwa untuk 

mencari rusuk kubus diperlukan akar pangkat 

tiga, setelah rusuk ditemukan baru 

dibandingkan panjangnya.
121

 Sehingga siswa 

3 telah mampu merefleksi pada tahap 

memahami masalah. 
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Gambar 4.84 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

mampu memilih dengan tepat strategi yang 

akan digunakan agar ditemukan solusi dengan 

benar. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 3 

menjelaskan untuk mencari rusuk kubus 

diperlukan akar pangkat tiga, setelah rusuk 

ditemukan baru dibandingkan panjangnya. 
122

 

Sehingga siswa 3 telah mampu merefleksi 

pada tahap membuat rencana. 

 
Gambar 4.85 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Membuat Rencana 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

dapat memastikan bahwa strategi yang dipilih 

sudah diselesaikan dengan benar. Dalam 
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lembar jawaban, siswa 3 menyelesaikan 

permasalahan dengan mencari rusuk kubus 

diperlukan akar pangkat tiga, setelah rusuk 

ditemukan baru dibandingkan panjangnya. 

Sehingga siswa 3 telah mampu merefleksi 

pada tahap menjalankan rencana. 

 
Gambar 4.86 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu memastikan bahwa solusi pemecahan 

masalah yang didapatnya sudah benar. Ketika 

ditanya, siswa menjelaskan bahwa untuk 

melakukan uji kebenaran solusi, siswa 

menggunakan perkalian. Yaitu dengan 

mengalikan rusuk dengan rusuk sebanyak tiga 

kali, jika didapat hasil yang sama dengan 

volume kubus, maka jawabanya adalah 

benar.
123

 Siswa 3 juga sudah memberikan 

kesimpulan akhir. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Sehingga siswa 3 telah 
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mampu merefleksi pada tahap menelaah 

kembali. 

 
Gambar 4.87 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 Tahap 

Menelaah Kembali 

Selanjutnya soal nomor 3 tahap 

memahami masalah. Dalam tahap memahami 

masalah, siswa 3 telah mampu memastikan 

bahwa semua informasi yang terdapat dalam 

soal telah dituliskan dengan benar. Hal ini 

dapat dilihat pada lembar jawaban siswa. 

Siswa juga mampu memahami dengan baik 

permasalahan yang diberikan. Ketika ditanya 

siswa mampu menjelaskan bahwa untuk 

mencari rusuk kubus terlebih dahulu mencari 

volume balok, karena volume kubus sama 

dengan volume balok. Setelah volume balok 

ketemu, selanjutnya mencari panjang rusuk 

kubus dengan mengakar pangkat tiga volume 

kubus.
124

 Sehingga siswa 3 telah mampu 

merefleksi pada tahap memahami masalah. 
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Gambar 4.88 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Memahami Masalah 

Pada tahap membuat rencana, siswa 3 

mampu memilih dengan tepat strategi yang 

akan digunakan agar ditemukan solusi dengan 

benar. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 3 

menjelaskan untuk mencari rusuk kubus 

terlebih dahulu yang dicari adalah volume 

balok. Karena volume balok sama dengan 

volume kubus, maka untuk mencari panjang 

rusuk kubus adalah dengan mengakar pangkat 

tiga volume balok. 
125

 Sehingga siswa 3 telah 

mampu merefleksi pada tahap membuat 

rencana. 

 

 
Gambar 4.89 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Membuat Rencana 
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Pada tahap menjalankan rencana, siswa 3 

dapat memastikan bahwa strategi yang dipilih 

sudah diselesaikan dengan benar. Dalam 

lembar jawaban, siswa 3 menyelesaikan 

permasalahan dengan mencari volume balok, 

selanjutnya mengakar pangkat tiga volume 

balok untuk mencari panjang rusuk kubus. 

Sehingga siswa 3 telah mampu merefleksi 

pada tahap menjalankan rencana. 

 
Gambar 4.90 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Menjalankan Rencana 

Pada tahap menelaah kembali, siswa 3 

mampu memastikan bahwa solusi pemecahan 

masalah yang didapatnya sudah benar. Ketika 

ditanya, siswa menjelaskan bahwa untuk 

melakukan uji kebenaran solusi, siswa 

mengerjakan ulang pekerjaannya, setelah itu 

mengalikan rusuk dengan rusuk sebanyak tiga 

kali, jika didapat hasil yang sama dengan 

volume kubus/balok, maka jawabanya adalah 

benar.
126

 Siswa 3 juga sudah memberikan 

kesimpulan akhir. Hal ini dapat dilihat pada 
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lembar jawaban siswa. Sehingga siswa 3 telah 

mampu merefleksi pada tahap menelaah 

kembali. 

 
Gambar 4.91 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 Tahap 

Menelaah Kembali 

2. Data Tingkatan Metakognisi Siswa Kelas V Di SDN 

1 Nologaten Dalam Pemecahan Masalah Matematik 

Tingkatan metakognisi siswa berkaitan erat 

dengan tingkat kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Dengan tingkatan 

metakognisi ini, kita dapat mengetahui seberapa 

besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah matematika. Kemampuan setiap siswa yang 

berbeda ini akan menimbulkan respon yang berbeda 

pula terhadap pelajaran matematika. Respon yang 

diberikan siswa terhadap pelajaran matematika juga 

dipengaruh oleh bagaimana seorang guru 

mengajarkan matematika dalam sebuah kelas. 

Seperti yang diungkapkan oleh guru mata pelajaran 

matematika kelas VA sebagai berikut: 

respon siswa terhadap pelajaran matematika 

bagus, tetapi hal ini tergantung dari guru yang 

mengajar menggunakan  metode yang 
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bagaimana, karena rata-rata matematika itu 

adalah pelajaran yang paling berat dan 

membosankan. Jadi tergantung bagaimana 

pendekatan kita terhadap pembelajaran 

matematika. Jika pendekatan yang kita gunakan 

mengena ke anak, insyaallah akan 

mengasyikan.
127

 

Dalam setiap kelas ada yang suka dan tidak suka 

dengan pelajaran matematika. Dalam konteks ini, 

guru mempunyai peran penting sebagai juru kunci 

untuk mengubah pola pikir anak yang semula tidak 

suka dengan dengan matematika, menjadi suka atau 

senang dengan matematika. Penggunaan metode dan 

strategi yang mengasyikan saat pembelajaran juga 

sebagai salah satu cara jitu dalam mengubah pola 

pikir anak menjadi senang dengan pelajaran 

matematika. Seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Iwan Darmawan, sebagai berikut: 

Jadi itu istilahnya problem solving , 

menanyakan dulu apa masalahnya, kenapa 

anak tidak suka dengan Matematika. Jadi kita 

bangkitkan dulu semangat anak. Kalau dalam 

pembelajaran ada yang namanya pra 

pembelajaran,  dan  disitu kita gunakan cara-

cara yang aneh, dalam arti yang seru dan 

mengasyikan. Gunakan juga metode-metode 

yang unik, strategi-strategi yang dapat 

membangkitkan semangat anak. Karena 

tujuannya bukan anak bisa dulu, tapi anak 

senang terhadap pelajaran dulu. Karena 
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kemampuan anak berbeda-beda, jadi ratakan 

dulu kemampuan  dalam menerima 

pelajarannya.
128

 

Dalam sebuah kelas, dapat dipastikan bahwa 

kemampuan anak berbeda-beda. Ada anak yang 

mempunyai kemampuan rata-rata ke atas dan ada 

yang rata-rata ke bawah. Dalam pemberian soal 

latihan, guru harus menyamakan soal antara kedua 

anak tersebut. Untuk anak yang berkemampuan rata-

rata ke bawah perlu adanya pendampingan dalam 

pengerjaan soal. Untuk anak berkemampuan di atas 

rata-rata, mereka akan memiliki jiwa kompetisi yang 

tinggi, sehingga mereka akan berusaha sendiri untuk 

menemukan jawaban dari setiap permasalahan. 

Ketika mereka sudah kesulitan atau sudah buntu, 

disitu guru baru berperan untuk membimbingnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh guru Matematika 

kelas VA, sebagai berikut: 

Jika kita akan memberikan soal latihan, pertama 

soalnya samakan dulu, kita buat soal yang dari 

taraf rendah ke taraf yang tinggi dan lebih 

tinggi, seperti contoh ketika di akar pangkat 2 

dan 3, pada saat pengerjaan akar pangkat 2 itu 

pasti akan ada anak yang mengalami kesulitan, 

kemudian anak-anak yang mengalami kesulitan 

tersebut kita damping, kita buatnya seperti 

kelompok, kita damping kita bimbing satu-satu. 

Selanjutnya kita naikan soalnya lagi, itu juga 

sama kita damping lagi. Karena dalam 
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matematika itu perlu adanya pendampingan. 

Untuk anak yang mempunyai kemampuan di 

atas rat-rata, itu biasanya memiliki jiwa 

kompetisi yang tinggi, jadi ketika kita beri soal, 

mereka akan berusaha menyelesaikan soal 

terebut. Karna anak yang di atas itu akan 

mempunyai rasa kebanggaan tersendiri ketika 

mampu menyelesaikan soal sendiri. Nah, ketika 

mereka mengalami titik buntu, maka disaat 

itulah kita bantu, kita pancing.129 

Data tentang tingkatan metakognisi juga 

diperoleh dari hasil tes siswa terhadap pemecahan 

masalah matematika. Dari hasil tes siswa, 

selanjutnya akan dikaji tentang tingkatan 

metakognisi siswa berdasarkan penyelesaian 

masalah yang telah dipaparkan oleh siswa.  

3. Data tentang Faktor Penunjang Dan Penghambat 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Metakognisi 

Siswa Kelas V Di SDN 1 Nologaten Dalam 

Pemecahan Masalah Matematika 

Secara umum, prestasi belajar siswa ditentukan 

oleh kemampuan kognitifnya dalam memahami 

materi pelajaran yang telah ditentukan. Kesuksesan 

seseorang dalam menyelesaikan pemecahan masalah 

antara lain sangat bergantung pada kesadarannya 

tentang apa yang mereka ketahui dan bagaimana 

mereka melakukannya. Setiap anak mempunyai 

kecerdasan dalam bidangnya masing-masing, seperti 

ada anak yang pandai di bidang logika, dan ada pula 
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anak yang mengusai di bidang musik. Hal ini juga 

menjadi perhatian tersediri, karena hal tersebut 

memang menunjukan bahwa tidak semua anak akan 

cepat tanggap terhadap pelajaran logika atau 

matematika. Tidak cepat tanggap bukan berarti tidak 

bisa, namun hanya membutuhkan waktu yang lebih 

panjang dari pada anak yang memang 

kemampuannya di bidang logika. Seperti yang 

diungkapkan oleh guru mata pelajaran matematika 

kelas VA, sebagai berikut: 

Yang menjadi faktor utama adalaha karena 

kemampuan anak dalam menerima pelajaran itu 

berbeda-beda, ada yang bisa cepat dan yang 

lambat, itu memang sudah pemberian sendiri-

sendiri. Logika itu berbeda-beda setiap orang, 

jadi kalau matematika itu ilmu pasti, tapi tidak 

semua orang itu bidangnya ilmu pasti, ada yang 

di seni ada yang di gambar. Kalau yang menjadi 

penghambat itu sebenarnya cuman satu yakni 

faktor keterbatasan waktu. Anak sebenarnya 

bisa, namun membutuhkan waktu yang lebih, 

ada yang relative cepat dan ada yang relative 

lambat.130
 

Namun, hal di atas dapat diatasi dengan 

penggunaan strategi yang menarik untuk siswa, 

penggunaan metode, penambahan bahan ajar yang 

dirasa perlu, dan penggunaan materi yang tepat. 

Dengan hal tersebut diharapkan siswa yang 

mempunyai kemampuan rendah dalam bidang 
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matematika akan semangat dalam memperdalam 

matematika, sehingga prestasinya dalam bidang 

matematika menjadi lebih baik. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Iwan Darmawan, sebagai 

berikut:  

Kalau faktor penunjangnya adalah dengan 

menggunakan Materi yang sesuai, metode, cara-

cara unik (strategi pembelajaran yang 

mengasyikan), dan juga Media 

pembelajarannyapun juga perlu.131
 

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana 

diungkapkan oleh Partini Suardiman, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan kognitif adalah 

pengalaman yang berasal dari lingkungan dan 

kematangan organisme.
132

 Pendapat tersebut diperkuat 

oleh Ahmad Susanto yang mengemukakan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan 

kognitif, di antaranya: 

a. Faktor Hereditas atau Keturunan 

Kematangan kognitif sudah ada sejak anak 

dilahirkan. Para ahli psikologi berpendapat bahwa 

taraf intelegensi 75-80% merupakan. 

b. Faktor Lingkungan 

Kemampuan kognitif ditentukan oleh 

pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya 

dari lingkungan hidupnya. 

c. Faktor Kematangan 
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Kemampuan kognitif ditentukan jika soerang 

individu telah mencapai kesanggupan menjalankan 

fungsinya masing-masing. 

d. Faktor Pembentukan 

Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh segala 

keadaan di luar diri seseorang, baik pembentukan 

sengaja dan pembentukan tidak sengaja. 

e. Faktor Minat Dan Bakat 

Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh 

keinginan dan potensi yang dimiliki seseorang. 

f. Faktor Kebebasan 

Kemampuan kogntif dipengaruhi oleh 

kebebasan artinya keluasan manusia untuk memilih 

metode-metode tertentu dalam memecahkan 

masalah..
133
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BAB V  

PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Aktivitas Metakognisi Siswa Kelas V 

Di SDN 1 Nologaten Dalam Pemecahan Masalah 

Matematika 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan 

memperoleh data tentang aktivitas metakognisis siswa 

kelas V SDN 1 Nologaten yang dibutuhkan sesuai 

dengan pembahasan pada skripsi ini, maka data tersebut 

dapat di jelaskan sebagaimana tabel di bawah ini 

Tabel 5.1 Aktivitas Metakognisis Siswa Kelas V SDN 

1 Nologaten 

Siswa 1 

Aktivitas 

Metakognisi 

Siswa 

Soal 1 Soal 2 Soal 3 

M R J T M R J T M R J T 

Mengembang

kan rencana 

tindakan 
√ X √ X X X √ X X X X X 

Memonitor 

rencana 

tindakan 
√ √ √ X X X X X X X X X 

Merefleksi            

(penilaian) 
√ X X X X X X X X X X X 

Siswa 2 

Mengembang

kan rencana 

tindakan 
√ X √ √ √ X X √ √ √ √ √ 

Memonitor 

rencana 
√ X √ √ √ X √ X √ √ √ √ 



149 
 

 

tindakan 

Merefleksi              

( penilaian) 
√ X X X √ X X X √ √ √ √ 

Siswa 3 

Mengembang

kan rencana 

tindakan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Memonitor 

rencana 

tindakan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Merefleksi    

(penilaian) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Keterangan : 

 

M 

 

= 

 

Memahami Masalah 

R = Membuat Rencana 

J = Menjalankan Rencana 

T = Menelaah Kembali 

 

Tabel 5.2 Kajian Aktivitas Metakognisi Siswa dalam 

Pemecahan Masalah Model Polya 

Siswa 1 

Aktivitas 

Metakognisi 
MM MR JR TK 

Mengembang

kan rencana 

tindakan 

X X √ X 

Memonitor 

rencana 

tindakan  

X X X X 

Merefleksi 

( penilaian) 
X X X X 
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Siswa 2 

Mengembangk

an rencana 

tindakan 

√ X √ √ 

Memonitor 

rencana 

tindakan 

√ X √ √ 

Merefleksi 

( penilaian) 
√ X X X 

Siswa 3 

Mengembangk

an rencana 

tindakan 

√ √ √ √ 

Memonitor 

rencana 

tindakan 

√ √ √ √ 

Merefleksi 

( penilaian) 
√ √ √ √ 

 Keterangan : MM = Memahami Masalah 

MR = Membuat Rencana 

JR = Menjalankan Rencana 

TK = Menelaah Kembali 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui 

bahwasanya kemampuan siswa dalam penyelesaian 

masalah matematika terbagi menjadi tiga kategori. 

Kategori pertama adalah siswa dengan kemampuan 

rendah, kedua siswa dengan kategori kemampuan 

sedang, dan ketiga siswa dengan kategori kemampuan 

tinggi.  
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Siswa dengan kemampuan rendah tidak mampu 

pada tahap memahami masalah. Pada tahap ini siswa 

belum mampu menuliskan keseluruhan informasi yang 

terdapat dalam permasalahan . Siswa juga belum 

mampu menemukan informasi tersembunyi yang 

terdapat dalam permasalahan, serta tidak mampu 

memastikan bahwa informasi yang didapatnya telah 

dituliskan dengan benar.  

Pada tahap membuat rencana, siswa dengan 

kategori pertama belum mampu menemukan hubungan 

antara apa yang diketahui dan ditanyakan. Strategi yang 

ditemukan untuk mendapatkan solusi dari 

permasalahannya juga masih salah, yang berarti bahwa 

pemilihan strategi masih belum tepat. Sehingga pada 

tahap membuat rencana siswa kategori pertama belum 

mampu berfikir secara metakognitif.  

Pada tahap menjalankan rencana, siswa dengan 

kategori pertama mampu menjalankan rencana  sesuai 

dengan strategi yang dipilihnya. Antara apa yang 

direncanakan dengan yang dijalankan telah sesuai, 

namun karena pemilihan strategi yang tidak tepat maka 

hasil akhir yang didapat juga tidak tepat. Hal ini 

menunjukan bahwa siswa dengan kategori pertama 

belum mampu berfikir secara metakognitif.  

Pada tahap menelaah kembali, siswa dengan 

kategori pertama belum mampu menemukan langkah 

atau cara yang bisa digunakan untuk melakukan uji 

solusi, sehingga siswa dengan kemampuan rendah tidak 

melakukan uji solusi. Dalam memberikan kesimpulan 

akhir, siswa dengan kemampuan rendah malah 
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menuliskan strategi yang digunakan. Sehingga 

kesimpulan akhir yang diberikan tidak dapat dipahami. 

Hal ini menunjukan bahwa siswa dengan kemampuan 

rendah belum mampu berfikir secara metakognitif pada 

tahap menelaah kembali.  

Selanjutnya adalah siswa dengan kemampuan 

sedang. Siswa dengan kemampuan sedang telah mampu 

pada tahap memahami masalah. Siswa dengan 

kemampuan sedang mampu mengembangan rencana 

berupa menemukan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan baik yang diketahui maupun ditanya. 

Siswa dengan kemampuan sedang  juga mampu 

memonitor rencana berupa menemukan informasi yang 

tersembunyi dari permasalahan yang diberikan. Serta 

merefleksi dengan memastikan bahwa informasi yang 

terdapat dalam permasalahan telah dituliskan dengan 

benar. Hal ini menunjukan bahwa siswa dengan 

kemampuan sedang telah mampu berfikir secara 

metakognitif pada tahap memahami masalah. 

Pada tahap membuat rencana, siswa dengan 

kemampuan sedang belum mampu mengembangkan 

rencana tindakan, yaitu berupa menemukan hubungan 

antara apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Siswa 

dengan kemampuan sedang juga belum mampu 

menemukan keseluruhan strategi yang bisa digunakan 

untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang 

dihadapinya, tetapi siswa dengan kemampuan sedang 

sudah mampu memonitor atau memilih strategi yang 

tepat untuk menyelesaikan masalah. Namun siswa 

dengan kemampuan sedang belum mampu 
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merefleksikan strategi tersebut dengan tepat agar solusi 

akhir dapat ditemukan dengan benar. Hal ini 

menunjukan bahwa siswa dengan kemampuan sedang 

belum mampu berfikir secara metakognitif pada tahap 

membuat rencana. 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa dengan 

kemampuan sedang telah mampu mengembangan 

rencana tindakan dengan menyelesaikan masalah sesuai 

strategi yang telah dipilihnya. Siswa dengan 

kemampuan sedang juga telah mampu memonitor dan 

mampu memastikan bahwa strategi yang dijalankan 

telah sesuai dengan rencana. Namun siswa dengan 

kemampuan sedang  belum mampu merefleksi berupa 

memastikan bahwa strategi yang dipilihnya telah 

dijalankan dengan benar dan menghasilkan solusi akhir 

yang tepat. Siswa dengan kemampuan sedang juga tidak 

merasa adanya kesalahan dalam menjalankan strategi 

yang dipilihnya, sehingga akhir yang didapat masih 

belum tepat. Sehingga siswa dengan kemampuan 

sedang sudah mampu berfikir secara metakognitif pada 

tahap menjalankan rencana, walaupun belum maksimal. 

Pada tahap menelaah kembali, siswa dengan 

kemampuan sedang telah mampu menemukan cara 

yang bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. Siswa 

dengan kemampuan sedang juga mampu memonitor 

dengan melakukan uji solusi dengan benar. Namun,  

siswa dengan kemampuan sedang belum mampu 

merfleksikan dan tidak menyadari adanya kesalahan 

dalam menjalankan rencana pada saat uji solusi. Serta 

kesimpulan akhir yang kurang tepat. Dalam kesimpulan 
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akhir siswa dengan kemampuan sedang justru 

menjelaskan strategi yang telah digunakan, bukan hasil 

akhir dari penyelesaian masalahnya. Sehingga siswa 

dengan kemampuan sedang telah mulai berfikir secara 

metakognitif walaupun belum maksimal.  

Pembahasan ketiga adalah siswa dengan 

kemampuan tinggi. Siswa dengan kemampuan tinggi 

pada tahap memahami masalah telah mampu 

mengembangkan rencana tindakan berupa menuliskan 

informasi yang terdapat dalam permasalahan baik yang 

diketahui maupun ditanya. Siswa dengan kemampuan 

sedang juga telah memonitor berupa menemukan 

informasi tersembunyi yang terdapat dalam 

permasalahan. Serta siswa dengan kemampuan tinggi 

mampu merefleksi berupa telah memastikan bahwa 

semua informasi telah dituliskan dengan benar serta 

memahami masalah dengan baik. Sehingga siswa 

dengan kemampuan tinggi telah mampu berfikir secara 

metakognitif pada tahap memahami masalah.  

Pada tahap membuat rencana, siswa dengan 

kemampuan tinggi telah mampu mengembangkan 

rencana tindakan berupa mampu menemukan hubungan 

anatar apa yang diketahui dan ditanya. Siswa dengan 

kemampuan tinggi juga mampu menemukan strategi 

yang bisa digunakan untuk mendapatkan solusi yang 

dicari. Siswa dengan kemampuan tinggi juga mampu 

meonitor berupa memiliki pengetahuan jika memilih 

strategi yang ditemukan. Siswa dengan kemampuan 

tinggi juga telah mampu merefleksikan berupa memapu 

meilih dengan tepat strategi yang akan digunakan agar 
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solusi akhir didapat dengan benar. Hal ini menunjukan 

bahwa siswa dengan kemampuan tinggi telah mampu 

berfikir secara metakognitif pada tahap membuat 

rencana. 

Pada tahap menjalankan rencana, siswa dengan 

kemampuan tinggi telah mampu mengembangkan 

rencana tindakan berupa mampu menyelesaikan 

masalah sesuai strategi yang telah dipilihnya. Siswa 

dengan kemampuan tinggi juga telah memonitor berupa 

mampu memastikan bahwa strategi yang dijalankan 

telah sesuai dengan rencana. Serta mampu 

merefleksikan dan memastikan bahwa strategi yang 

dipilihnya sudah diselesaikan dengan benar. Sehingga 

hal ini juga menunjukan bahwa siswa dengan 

kemampuan tinggi telah mampu berfikir secara 

metakognitif pada tahap menjalankan rencana. 

Pada tahap menelaah kembali, siswa dengan 

kemampuan tinggi telah mampu mengembangkan 

rencana tindakan berupa mampu menemukan cara yang 

bisa digunakan untuk melakukan uji solusi. Siswa 

dengan kemampuan tinggi juga mampu memonitor 

dengan melakukan uji solusi dengan benar. Serta 

mampu merefleksikan dengan memastikan bahwa 

solusi pemecahan masalah yang didapatnya sudah 

benar, serta kesimpulan akhir yang diberikan juga tepat. 

Hal ini juga menunjukan bahwa siswa dengan 

kemampuan tinggi telah mampu berfikir secara 

metakognitif pada tahap menelaah kembali. 

Dari ketiga kategori siswa diatas dapat 

disimpulkan bahwa siswa kategori pertama belum 
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mampu berfikir secara metakognitif, siswa kategori 

kedua sudah mampu berfikir secara metakognitif, tetapi 

belum maksimal, dan siswa kategori ketiga sudah 

mampu berfikir secara metakognitif pada setiap tahap 

penyelesaian masalah dengan baik.  

 

B. Analisis Data Tingkatan Metakognisi Siswa Kelas V 

Di SDN 1 Nologaten Dalam Pemecahan Masalah 

Matematika 

Aktivitas metakognisi siswa saat menghadapi 

masalah matematika yang diberikan menunjukan respon 

siswa terhadap masalah tersebut serta bagaimana siswa 

mampu menggunakan seluruh pengetahuan yang 

dimilikinya untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Ketika ketiga aktivitas metakognisi telah ada 

pada diri siswa, maka siswa telah berpikir secara 

metakognitif. Dari aktivitas metakognisi tersebut, dapat 

diketahui tingkatan metakognisi siswa dalam 

pemecahan masalah matematika. Tingkatan 

metakognisi siswa ditinjau dari aktivitas metakognisi 

mereka selama menyelesaikan masalah matematika 

yang terdiri dari 3 soal berisi masalah matematika 

pokok bahasan akar pangkat dengan tingkat kesulitan 

yang berbeda-beda. 

Tingkat metakognisi siswa 1 akan ditinjau dari 

aktivitas metakognisi yang telah dikaji. dari aktivitas 

metakognisi yang pertama yaitu mengembangkan 

rencana tindakan, siswa 1 hanya dapat menjelaskan apa 

yang diketahui dan ditanya pada soal pertama. Siswa 1 

juga tidak dapat mengetahui hubungan antara yang 
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diketahui dan ditanya dengan baik karena kurangnya 

pemahaman. Siswa 1 juga tidak mengetahui jika solusi 

yang didapat harus dikaji kebenaranya. 

Pada aktivitas pemantauan, siswa 1 mengetahui 

adanya informasi yang tidak terdapat dalam soal, 

namun siswa 1 tidak tahu apakah informasi tersebut 

penting. Siswa 1 juga mengalami kebingungan terkait 

apa yang harus dilakukan untuk menemukan 

penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Dalam 

pengerjaan, siswa 1 tidak menyadari adanya kesalahan 

atas solusi akhir yang diberikan, serta tidak melakukan 

uji solusi. 

Pada aktivitas penilaian, siswa 1 mengalami 

keraguan terhadap kebenaran informasi yang 

didapatnya. Siswa 1 juga tidak percaya diri dengan 

kebenaran solusi yang didapa karena tidak bisa 

memberi alasan bahkan tidak yakin apakah solusi 

tersebut adalah solusi yang dicari.  

Berdasarkan kajian di atas, siswa 2 berada 

diantara tingkatan tacit use dan aware use. Namun 

berdasarkan kajian yang mendalam, disimpulkan bahwa 

siswa 1 tergolong ke dalam tingkatan metakognisi tacit 

use karena siswa 1 belum mampu secara maksimal pada 

ketiga aktivitas metakognisi.  

Tingkat metakognisi siswa 2 akan ditinjau dari 

aktivitas metakognisi yang telah dikaji. Dari aktivitas 

metakognisi yang pertama yaitu mengembangkan 

rencana tindakan, siswa 2 mampu menjelaskan dengan 

baik apa yang diketahui, ditanya, baik itu eksplisit 

ataupun implisit. Siswa 2 juga mampu memahami 
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dengan baik hubungan antara keduanya dan konsep 

yang berhubungan. Siswa 2 mengetahui perlunya 

mengecek kebenaran solusi dan bagaimana 

mengeceknya.  

Pada aktivitas pemantauan, siswa 2 mengetahui 

adanya informasi yang tidak terdapat dalam soal, 

namun tidak tahu apakah penting atau tidak. Siswa 1 

hanya mampu menemukan 1 strategi yang benar dan 

sesuai, beserta alasannya. Pada hal, dalam setiap soal 

kadang ada yang membutuhkan 2 atau lebih strategi 

penyelesaian. Siswa 2 tidak menyadari adanya 

kesalahan dalam penyelesaian masalah. Meyakini 

bahwa uji solusi yang dilakukan sudah benar. 

Pada aktivitas penilaian, siswa 2 telah mampu 

memastikan bahwa seluruh informasi sudah benar. 

Yakin bajwa perhitungan dan strategi yang digunakan 

sudah benar, walaupun sebenarnya masih ada 

kesalahan. Mengetahui jika solusi harus dicek 

kebenarannya dan tahu bagaimana cara mengecek 

kembali. Namun siswa 2 belum mampu dalam 

memberikan kesimpulan akhir pada setiap soal. 

Berdasarkan kajian di atas, siswa 2 berada di 

antara tingkatan aware use dan strategic use. Namun 

berdasarkan kajian yang mendalam, disimpulkan bahwa 

siswa 2 tergolong ke dalam tingkatan metakognisi 

strategic use karena selain mampu melakukan 

perencanaan dengan baik, sejauh ini siswa mampu 

melakukan pemantauan dengan baik. Namun pada 

tahap penilaian siswa 2 belum mampu memastikan 

bahwa solusi yang didapatnya sudah tepat serta belum 
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mampu memberikan kesimpulan akhir pada setiap 

permasalahan. 

Tingkat metakognisi siswa 3 akan ditinjau dari 

aktivitas metakognisi yang telah dikaji. dari aktivitas 

metakognisi yang pertama yaitu mengembangkan 

rencana tindakan, siswa 3 mampu menjelaskan dengan 

baik apa yang diketahui, ditanya, baik itu ekplisit 

ataupun implisit. Siswa 3 juga mampu memahami 

dengan baik hubungan antara keduanya, serta konsep 

yang berhubungan. Mengetahui perlunya mengecek 

kebenaran solusi dan bagaimana mengujinya dengan 

benar. 

Pada aktivitas pemantauan, siswa 3 mengetahui 

jika ada informasi yang tidak terdapat dalam soal serta 

mengetahui bahwa informasi tersebut penting. Mampu 

menemukan tidak hanya 1 strategi untuk menyelesaikan 

masalah. Siswa 3 mampu mengetahui bahwa semua 

jawaban yang diberikan sudah benar baik perhitungan 

maupun konsep. Siswa 3 melakukan pengecekan secara 

detail dan menyeluruh.iswa 3 melakukan pengecekan 

secara detail dan menyeluruh.  

Pada aktivitas penilaian, siswa 3 dapat 

memastikan seluruh informasi sudah benar termasuk 

informasi yang tersembunyi. Meyakini bahwa strategi 

yang dipilih sudah tepat. Siswa 3 meyakini kebenaran 

solusi dan telah melakukan cek ulang untuk 

memperkuatnya. Kesimpulan akhir yang diberikan juga 

sudah tepat. 

Berdasarkan kajian di atas, siswa 3 tergolong ke 

dalam tingkat metakognisi reflektive use karena selain 
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mampu melakukan perencanaan dengan baik, sejauh ini 

siswa mampu melakukan pemantauan dengan baik 

sehingga ia mampu melakukan perbaikan apabila ada 

kesalahan dalam penyelesaian masalah. Selain itu siswa 

juga telah mampu pada tahap penilaian dengan baik.  

Berdasarkan tingkatan metakognisi siswa di atas, 

maka tingkatan metakognisi siswa tersebut berkaitan 

erat dengan tingkat kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Dengan tingkatan metakognisi 

ini, kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika. 

Kemampuan setiap siswa yang berbeda ini akan 

menimbulkan respon yang berbeda pula terhadap 

pelajaran matematika. Dalam setiap kelas ada yang suka 

dan tidak suka dengan pelajaran matematika. Dalam 

konteks ini, guru mempunyai peran penting sebagai juru 

kunci untuk mengubah pola pikir anak yang semula 

tidak suka dengan matematika, menjadi suka atau 

senang dengan matematika.  

Dalam sebuah kelas, dapat dipastikan bahwa 

kemampuan anak berbeda-beda. Ada anak yang 

mempunyai kemampuan rata-rata ke atas dan ada yang 

rata-rata ke bawah. Maka dalam pemberian soal latihan, 

sebaiknya guru harus menyamakan soal antara kedua 

anak tersebut. Yang selanjutnya untuk anak yang 

berkemampuan rata-rata ke bawah perlu adanya 

pendampingan dalam pengerjaan soal. Untuk anak 

berkemampuan di atas rata-rata, mereka akan memiliki 

jiwa kompetisi yang tinggi, sehingga mereka akan 
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berusaha sendiri untuk menemukan jawaban dari setiap 

permasalahan.  

 

C. Analisis Data tentang Faktor Penunjang Dan 

Penghambat Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Metakognisi Siswa Kelas V Di SDN 1 Nologaten 

Dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Secara umum, prestasi belajar siswa ditentukan 

oleh kemampuan kognitifnya dalam memahami materi 

pelajaran yang telah ditentukan. Kesuksesan seseorang 

dalam menyelesaikan pemecahan masalah antara lain 

sangat bergantung pada kesadarannya tentang apa yang 

mereka ketahui dan bagaimana mereka melakukannya. 

Setiap anak mempunyai kecerdasan dalam bidangnya 

masing-masing, seperti ada anak yang pandai di bidang 

logika, dan ada pula anak yang mengusai di bidang 

musik. Hal ini juga menjadi perhatian tersediri, karena 

hal tersebut memang menunjukan bahwa tidak semua 

anak akan cepat tanggap terhadap pelajaran logika atau 

matematika. Tidak cepat tanggap bukan berarti tidak 

bisa, namun hanya membutuhkan waktu yang lebih 

panjang dari pada anak yang memang kemampuannya 

di bidang logika. 

Hal di atas dapat diatasi dengan penggunaan 

strategi yang menarik untuk siswa, penggunaan metode, 

penambahan bahan ajar yang dirasa perlu, dan 

penggunaan materi yang tepat. Dengan hal tersebut 

diharapkan siswa yang memang mempunyai 

kemampuan rendah dalam bidang matematika akan 

menjadi semangat dalam memperdalam matematika, 
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sehingga prestasinya dalam bidang matematika menjadi 

lebih baik.  

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana 

diungkapkan oleh Partini Suardiman, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kognitif adalah pengalaman 

yang berasal dari lingkungan dan kematangan 

organisme.
134

 Pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad 

Susanto yang mengemukakan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, di 

antaranya: 

1. Faktor Hereditas atau Keturunan 

Kematangan kognitif sudah ada sejak anak 

dilahirkan. Para ahli psikologi berpendapat bahwa 

taraf intelegensi 75-80% merupakan warisan atau 

keturunan 

2. Faktor Lingkungan 

Kemampuan kognitif ditentukan oleh 

pengalaman dan pengetehuan yang diperolehnya 

dari lingkungan hidupnya. 

3. Faktor Kematangan 

Kemampuan kognitif ditentukan jika soerang 

individu telah mencapai kesanggupan menjalankan 

fungsinya masing-masing. 

4. Faktor Pembentukan 

Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh segala 

keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi 

                                                           
134

 Siti Partini Sudirman, Metode Peengembangan Daya Pikir 

dan Daya Cipta Untuk Anak Usia TK, 4. 



163 
 

 

perkembangan intelegensinya, baik pembentukan 

sengaja dan pembentukan tidak sengaja. 

5. Faktor Minat Dan Bakat 

Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh 

keinginan dan potensi yang dimiliki seseorang. 

6. Faktor Kebebasan 

Kemampuan kogntif dipengaruhi oleh 

kebebasan artinya keluasan manusia untuk berpikir 

divergen (meluas) yang berarti bahwa manusia 

dapat memilih metode-metode tertentu dalam 

memecahkan masalah.
135

  

                                                           
135

 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini:Pengantar 

Dalam Berbagai Aspek , 59. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam analisis data 

yang telah diuraikan, maka penulis membuat 

kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang 

ada dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Siswa dengan prestasi rendah belum menunjukan 

adanya aktivitas metakognisi, seperti aktivitas 

perencanaan, memonitor atau pemantauan, dan 

penilaian. Mereka baru dapat melaksanakan aktivitas 

perencanaan pada tahapan pemecahan masalah 

matematika model Polya. Siswa dengan prestasi 

sedang sudah dapat melibatkan aktivitas 

metakognisinya pada setiap tahapan proses 

pemecahan masalah matematika, namun belum 

secara maksimal. Mereka masih kurang baik dalam 

melakukan penilaian atau merefleksi. Siswa dengan 

prestasi tinggi dapat melibatkan aktivitas 

metakognisinya pada setiap tahapan proses 

pemecahan masalah matematika dengan baik, yaitu 

melalui aktivitas perencanaan, memonitor atau 

pemantauan, dan penilaian.  

2. Siswa dengan prestasi rendah tergolong ke dalam 

tingkatan metakognisi tacit use karena belum 

mampu secara maksimal pada ketiga aktivitas 

metakognisi. Siswa dengan prestasi sedang tergolong 

ke dalam tingkatan metakognisi strategic use karena 

selain mampu melakukan perencanaan dengan baik, 
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sejauh ini siswa mampu melakukan pemantauan 

dengan baik. Namun pada tahap penilaian siswa 

belum mampu memastikan bahwa solusi yang 

didapatnya sudah tepat serta belum mampu 

memberikan kesimpulan akhir pada setiap 

permasalahan. Siswa dengan prestasi tinggi 

tergolong ke dalam tingkat metakognisi reflektive 

use karena selain mampu melakukan perencanaan 

dengan baik, sejauh ini siswa mampu melakukan 

pemantauan dengan baik sehingga ia mampu 

melakukan perbaikan apabila ada kesalahan dalam 

penyelesaian masalah. Selain itu siswa juga telah 

mampu pada tahap penilaian dengan baik. 

3. Faktor penghambat kemampuan metakognisi siswa 

yang paling utama adalah faktor waktu. Sedangkan 

faktor penunjang dalam kemampuan metakognisis 

siswa adalah penggunaan strategi yang menarik 

untuk siswa, penggunaan metode, penambahan 

bahan ajar yang dirasa perlu, dan penggunaan materi 

yang tepat. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kognitif anak adalah 

dipengaruhi oleh hereditas atau keturunan, 

lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan 

bakat serta kebebasan.  

 

B. Saran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang 

diharapkan akan membantu pihak-pihak yang berkait 

antara lain: 

1. Bagi Guru 
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a. Pemberian level masalah yang berbeda-beda akan 

memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada 

siswa sehingga membuat siswa mampu merangkai 

strategi penyelesaian yang lebih banyak dan lebih 

akurat.  

b. Mengenalkan kepada siswa tahap-tahap 

penyelesaian masalah model Polya akan 

membantu siswa agar mampu memastikan 

informasi yang didapat dari sebuah permasalahan 

telah diketahui secara keseluruhan, serta mampu 

memastikan solusi dengan lebih teliti dan akurat.  

2. Bagi Siswa 

Senantiasa membiasakan diri untuk 

menyelesaikan berbagai permasalah matematika. 

Karena semakin banyak latihan akan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami informasi dan 

menyelesaikan permasalahan matematika dengan 

baik.  

3. Bagi Peneliti 

Kesesuaian antara waktu pengerjaan dengan 

banyaknya soal dan tingkat kesulitan soal harus 

benar-benar diperhatikan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih akurat, pedoman wawancara 

harus dipastikan kelengkapannya agar tidak ada 

informasi yang terlewatkan karena akan 

menghambat proses pengambilan kesimpulan. 
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