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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Matematika 

Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau “manthenein” 

yang artinya “mempelajari”. Nasution menduga bahwa kedua kata itu erat 

hubungannya dengan kata Sanskerta “medha” atau “widya” yang artinya 

“kepandaian”, “ketahuan”, atau “intelegensia”.34 Court menyatakan bahwa 

Matematika merupakan alat yang digunakan dalam kehidupan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.35 Matematika terus berkembang sehingga dapat memberikan 

banyak manfaat  bagi kehidupan manusia yang semakin kompleks.  

Carl Friedrich Gauss menyatakan bahwa Matematika adalah ratu dan 

pelayan ilmu.36 Sebagai ratunya ilmu, Matematika merupakan sumber dari ilmu lain 

dan Matematika berkembang dengan sendirinya atau tanpa bergantung pada ilmu 

lain, melainkan ilmu-ilmu lain yang ditemukan dan perkembangannya bergantung 

pada Matematika. Matematika disebut dengan pelayan ilmu karena Matematika 

melayani kebutuhan ilmu lain dalam berkembang. Sebagai contoh, salah satu teori 

dan cabang dari ilmu fisika yaitu optic dan dynamic ditemukan dan dikembangkan 

menggunakan geometri. Karena banyaknya peran penting Matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, maka diperlukan upaya dan tindakan sehingga siswa lebih 

terampil untuk menerapkan Matematika dalam memecahkan berbagai masalah di 

                                                           
34 Suyitno, Filsafat Matematika, hal. 12 
35 Ibid., hal. 117-118 
36 Wahyudi, dkk, “Dampak Perubahan…,” hal. 38 
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kehidupan nyata. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan 

bernalar menggunakan istilah yang didefinisiskan dengan cermat, jelas, dan akurat 

representasinya dengan lambing-lambang atau simbol dan memiliki arti serta dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan.37 Wahyudi 

menyatakan bahwa Matematika adalah rangkaian yang luas dari masalah dan solusi 

yang saling berkaitan.38 Permasalahan yang ada akan memberikan gambaran 

tentang bagaimana untuk membuktikannya, sesuai dengan heuristic/pemecahan 

masalah Polya.  

Banyak ahli yang mengartikan matematika secara umum maupun khusus, 

seperti Hudojo yang mengartikan matematika sebagai ide-ide abstrak yang diberi 

symbol-simbol itu tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif, sehingga 

belajar matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi; sedangkan james 

dalam kamus matematikanya menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep berhubungan 

lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu 

aljabar; analisis; dan geometri.39 Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang bulat 

di antara para matematikawan mengenai definisi matematika. Pengertian 

matematika yang muncul merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman yang 

berbeda dari masing-masing matematikawan. Hal ini disebabkan oleh pribadi 

(ilmu) matematika itu sendiri, di mana matematika termasuk disiplin ilmu yang 

memiliki kajian sangat luas, sehingga penjelasan mengenai apa dan bagaimana 

                                                           
37 Muhammad Daut Siagian, “Pembelajaran Matematika dalam Persfektif 

Konstruktivisme,” dalam Nizhamiyah Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan 7, no. 2 

(2017): 64 
38 Wahyudi, dkk, “Dampak Perubahan  …,” hal. 39 
39 Hasratuddin, “Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Matematika,” dalam Jurnal 

Pendidikan Matematika Paradikma 6, no. 2 (2013): 132 
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sebenarnya matematika akan terus mengalami perkembangan seiring dengan 

pengetahuan dan kebutuhan manusia serta laju perubahan zaman.40  

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah 

tentu memiliki peran dalam mencapai tujuan pendidikan yang diamanahkan 

undang-undang. Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang mampu 

memberikan pelajaran pada siswa untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis 

ataupun cara memecahkan suatu masalah matematis.41 Depdiknas menyebutkan 

tujuan pendidikan matematika yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan  

mengaplikasikan  konsep atau  algoritma secara luwes,  akurat,  efisien, dan  tepat, 

dalam pemecahan masalah;  (2) menggunakan  penalaran pada  pola  dan  sifat, 

melakukan  manipulasi matematika  dalam membuat  generalisasi, menyusun  bukti,  

atau menjelaskan  gagasan dan  pernyataan matematika;  (3)  memecahkan masalah  

yang meliputi  kemampuan  memahami masalah, merancang model matematika, 

menye lesaikan model dan menafsirkan solusi yang dipe roleh; (4)  

mengkomunikasikan  gagasan  dengan simbol,  tabel,  diagram,  atau  media  lain  

untuk memperjelas  keadaan  atau  masalah;  (5) memiliki  sikap  menghargai  

kegunaan matematika dalam  kehidupan,  yaitu  memiliki rasa  ingin tahu,  

perhatian,  dan  minat  dalam mempelajari matematika,  serta  sikap  ulet  dan 

percaya  diri dalam  pemecahan  masalah.42 NCTM dalam kutipan Delyanti 

                                                           
40 Ukti Lutvaidah, “Keefektifan Strategi Pembelajaran Antara Metode Tutor Sebaya 

dengan Metode Tanya Jawab dalam Pengajaran Remedial Materi Fungsi Limit,” dalam Jurnal 

Formatif 6, no. 3 (2016): 268 
41 Netriwati, “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Teori 

Polya Ditinjau dari Pengetahuan Awal Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung,” dalam Al-Jabar: 

Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 2 (2016): 181 
42 Delyanti Azzumarito Pulungan, “Pengembangan Instrument Tes Literasi Matematika 

Model Pisa,” dalam Journal Of Educational Research and Evaluation 3, no. 2 (2014): 75 



19 
 

Azzumarito Pulungan menetapkan menetapkan lima kompetensi dalam 

pembelajaran matematika: pemecahan masalah matematis (mathematical problem 

solving), komunikasi matematis (mathematical communication), penalaran 

matematis (mathematical reasoning), koneksi matematis (mathematical 

connection), dan representasi matematis (mathematical representation). Gabungan 

kelima kompetensi tersebut perlu dimiliki siswa agar dapat mempergunakan ilmu 

matematika dalam kehidupan sehari-hari.43 

 

B. Pemecahan Masalah Matematika 

1. Masalah  

Masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon, namun 

tidak semua pertanyaan otomatis menjadi masalah. Masalah dalam matematika 

biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita yang diambil dari pengalaman-

pengalaman siswa yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika.44 Sugiman 

menyatakan bahwa tidak semua tugas, pekerjaan atau soal yang diberikan kepada 

siswa dianggap sebagai suatu masalah.45 Dhurori dan Markaban menyatakan bahwa 

suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan 

adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang 

sudah diketahui oleh pemecah masalah.46 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pertanyaan atau soal dapat dikatakan sebagai 

masalah jika pertanyaan atau soal tersebut menantang untuk diselesaikan atau 

                                                           
43 Ibid. 
44 Rahmi Puspita Arum, “Deskripsi Kemampuan Metakognisi Siswa SMA Negeri 1 

Sokaraja dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa,” 

dalam Journal of Mathematics Education Alphamath 3, no. 1 (2017): 24 
45 Aep Sunendar, “Pembelajaran Matematika dengan Pemecahan Masalah,” dalam Jurnal 

Theorems (The Original Research of Mathematics) 2, no. 1 (2017): 87 
46 Ibid.  
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dijawab, dan prosedur untuk menyelesaikannya atau menjawabnya tidak dapat 

dilakukan secara rutin. 

Ada beberapa variasi atau sifat dari masalah, yaitu pada (1) pengetahuan 

yang diperlukan untuk pemecahan masalah; (2) bentuk penyajiannya; (3) proses 

yang dilakukan dalam pemecahan masalah.47 Berdasarkah hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa ada masalah yang disajikan secara sederhana dan pemecahannya 

dapat dilakukan dengan menggunakan pengetahuan dan proses yang tidak terlalu 

rumit, tetapi juga terdapat masalah yang lebih kompleks, dimana dalam 

memecahkannya memerlukan pengetahuan dan keterampilan serta melibatkan 

aktivitas yang tinggi.  

 

2. Pemecahan Masalah  

Pemecahan dalam proses belajar mengajar adalah upaya yang dilakukan 

peserta didik untuk mencari dan menetapkan alternative kegiatan dalam 

menjembatani suatu keadaan pada saat ini dan keadaan yang diinginkan.48 Johnson 

& Rising menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan proses 

mental yang kompleks yang memerlukan visualisasi, imajinasi, manipulasi, 

analisis, abstraksi, dan penyatuan ide.49 Siswa perlu mengelola pemikirannya 

dengan baik dengan cara memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan 

mengontrol serta merefleksi proses dan hasil pemikirannya sendiri sehingga siswa 

                                                           
47 Muhammad Aulia, “Menerapkan Metakognisi dalam Pembelajaran Pemecahan Masalah 

Matematika (Suatu Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa),” dalam Jurnal Math 

Educator Nusantara 1, no. 2 (2015): 219 
48 Zahriah, dkk, “Penerapan Pemecahan Masalah Model Polya untuk Meningkatkan 

Kemampuan Analisis dan Hasil Belajar Pada Materi Vektor di SMAN 1 Darul Imarah,” dalam 

Jurnal Pendidikan Sains Indonesia 4, no. 2 (2016): 152 
49 Aria Joko Pramono, “Aktivitas Metakognitif Siswa SMP dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Berdasarkan Kemampuan Matematika,” dalam Kreano Jurnal Matematika Kreatif-

Inovatif 8, no. 2 (2017): 134 
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mampu melakukan hal tersebut dan apa yang dipikirkannya dapat membantu dalam 

penyelesaian masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Gartmann & Freiberg bahwa 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah akan 

membantu mereka menjadi sadar akan proses berpikir mereka dalam memecahkan 

masalah.50 Siswono mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu proses atau 

upaya individu untuk merespons atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu 

jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas.51 Sedangkan Widjajanti 

mengartikan pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah.52 Dari beberapa pendapat di atas, pemecahan masalah 

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan 

yang berupa soal atau pertanyaan. 

Anwar & Amin menyatakan bahwa pada saat seseorang memecahkan 

masalah, ia tidak sekedar belajar menerapkan berbagai pengetahuan dan kaidah 

yang telah dimilikinya, tetapi juga menemukan kombinasi berbagai konsep dan 

kaidah yang tepat serta mengontrol proses berpikirnya.53 Dalam pemecahan 

masalah matematika, harus dilakukan melalui langkah-langkah pemecahan yang 

terorganisasi dengan baik sehingga memperoleh hasil dan manfaat yang optimal.54  

Polya menyatakan salah satu bentuk pengorganisasian dalam 

menyelesaikan masalah matematika meliputi empat langkah, yakni: (1) memahami 

masalah; (2) merencanakan tindakan penyelesaian; (3) melaksanakan rencana 

penyelesaian; (4) memeriksa kembali jawaban dengan melihat kembali tindakan 

                                                           
50 Ibid.  
51 Netriwati, “Analisis Kemampuan …,” hal. 182 
52 Sunendar, “Pembelajaran Matematika …,” hal.  89 
53 Netriwati, “Analisis Kemampuan …,” hal. 182 
54 Joko Pramono, “Aktivitas Metakognitif …,” hal. 134 
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yang telah dilakukan.55 Langkah-langkah pemecahan masalah dari Polya 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting untuk 

dikembangkan.56 Dalam tahap memahami masalah, pemecah masalah tidak hanya 

sekedar membaca, tetapi juga harus mencerna materi yang disajikan dan memahami 

apa yang terjadi. Sebelum masuk pada tahap merencanakan tindakan penyelesaian 

masalah, pemecah masalah harus menemukan hubungan antara data yang telah 

diketahui dan data yang tidak diketahui. Jika telah ditemukan hubungan diantara 

keduanya, maka akan ditemukan rencana tindakan penyelesaian. Dalam 

merencanakan tindakan penyelesaian, pemecah masalah harus menentukan strategi 

apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian berkaitan dengan memeriksa setiap tahapan 

rencana tindakan penyelesaian yang telah dibuat. Dan tahap yang terakhir yaitu 

memeriksa kembali jawaban dengan melihat tindakan yang telah dilakukan yang 

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan memeriksa kebenaran dan kepastian 

dari strategi yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah yang dikemukakan oleh 

Polya tersebut memungkinkan terlaksananya pemecahan masalah yang benar, 

sistematis, serta terbentuknya pola pikir yang terstruktur dengan baik pada diri 

seseorang pada saat menghadapi masalah yang harus dipecahkan. 

 

 

                                                           
55 Dwi Purnomo, “Karakteristik Proses Metakognisi Mahasiswa dalam Menyelesaikan 

Masalah Kalkulus,” dalam Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya 25, no. 1 (2019): 

82 
56 Netriwati, “Analisis Kemampuan …,” hal. 182 
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Pemecahan masalah dengan menggunakan model Polya sudah banyak 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.57 Polya 

menyarankan 4 langkah utama dalam memecahkan masalah yakni sebagai 

berikut.58 

a) Memahami masalah 

1) Apakah yang diketahui dan yang ditanyakan? 

2) Apakah datanya cukup untuk memecahkan masalah itu? Atau datanya tidak 

cukup sehingga perlu pertolongan? Atau bahkan datanya berlebih sehingga 

harus ada yang diabaikan? 

3) Jika perlu buat diagram yang menggambarkan situasinya 

4) Pisah-pisahkan syarat-syarat jika ada. Dapatkah masalahnya ditulis kembali 

dengan lebih sederhana sesuai dengan yang diperoleh diatas? 

b) Merencanakan tindakan penyelesaian  

1) Apakah yang harus dilakukan? Pernahkan anda menghadapi masalah 

tersebut? 

2) Tahukah anda masalah lain yang terkait dengan masalah itu? Adakah 

teorema yang bermanfaat untuk digunakan? 

3) Jika Anda pernah menghadapi masalah serupa? Dapatkah strategi atau cara 

memecahkannya digunakan disini? 

4) Dapatkah masalahnya dinyatakan kembali dengan lebih sederhana dan 

jelas? 

5) Dapatkah anda menarik suatu gagasan dari data yang tersedia? 

                                                           
57 Zahriah, dkk, “Penerapan Pemecahan …,” hal. 152 
58 Sunendar, “Pembelajaran Matematika …,” hal. 88-89 
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6) Apakah semua data telah anda gunakan? Apakah semua syarat telah anda 

gunakan? 

c) Melaksanakan rencana penyelesaian 

1) Apakah anda melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan setiap kali 

mengecek kebenaran setiap langkah? 

2) Dapatkah anda peroleh bahwa setiap langkah benar? 

3) Dapatkah anda buktikan bahwa setiap langkah sungguh benar? 

d) Memeriksa kembali jawaban 

1) Periksalah atau ujilah hasilnya beserta argumennya. 

2) Apakah hasilnya berbeda? Apakah secara sepintas dapat dilihat? 

 

C. PISA (Program for International Student Assessment) 

PISA merupakan penilaian secara internasional dengan mengambil siswa 

berusia 15 tahun secara acak untuk mengikuti tes yang diselenggarakan oleh 

Organization for Economic Cooperation And Development (OECD) untuk 

mengevaluasi sistem pendidikan dari negara di dunia.59 Salim dan Rahmad Prajono 

mendefinisikan PISA sebagai studi literasi yang bertujuan untuk meneliti secara 

berkala tentang kemampuan siswa usia 15 tahun (setara dengan Kelas VIII SMP) 

dalam membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy), dan sains 

(scientific literacy).60  

                                                           
59 Kemdikbud, “Peringkat dan Capaian PISA Indosesia Mengalami Peningkatan,” dalam 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-

mengalami-peningkatan, diakses 6 Desember 2019 Pukul 04.56 WIB 
60 Salim dan Rahmad Prajono, “Profil Kemampuan Literasi Matematis Siswa Kelas VIII1 

SMP Negeri 9 Kendari,” dalam Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education 5, no. 9 

(2018): 595 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan
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Prastowo mengemukakan bahwa PISA merupakan suatu tes yang bertujuan 

untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan membaca (reading literacy), 

matematika (mathematics literacy), dan IPA (scientific literacy) siswa pada akhir 

usia wajib belajar (usia 15 tahun) untuk mengetahui kesiapan peserta didik 

menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata yang semakin kompleks 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka.61 OECD mendefinisikan 

PISA sebagai survey tiga tahunan yang dilakukan pada siswa yang berusia 15 tahun 

untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa, usia 

dimana siswa di sebagian besar negara mendekati akhir dari wajib belajar. 

Keterampilan dan kemampuan dalam PISA yang dinilai meliputi matematika,  

membaca, dan  sains. PISA pertama dilaksanakan pada tahun 2000 dan kemudian 

dilaksanakan 3 tahun sekali.62  

Fokus dari PISA adalah literasi yang menekankan pada keterampilan dan 

kompetensi siswa yang diperoleh dari sekolah dan dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai situasi.63 Orientasi PISA merefleksikan 

perubahan dalam tujuan dan sasaran kurikulum, yang lebih memperhatikan apa 

yang dapat dilakukan siswa dari pada apa yang mereka pelajari di sekolah. Oleh 

karena itu, diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan untuk literasi (literacy).  

PISA dirancang untuk mengumpulkan informasi melalui asesmen 3 tahunan secara 

bergilir untuk mengetahui literasi siswa dalam membaca, matematika, dan sain. 

PISA juga memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

                                                           
61 Prastowo, Sumber Belajar…, hal. 116 
62 Y. Y. Putra & Hartono, “Pengembangan Soal Matematika Model Pisa Konten Bilangan 

Untuk Mengetahui Kemampuan Literasi Matematika Siswa,” dalam Jurnal Elemen 2, no. 1 (2016): 

15 
63 Johar, “Domain Soal…,” hal. 30 
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perkembangan skill dan sikap siswa baik di rumah maupun di sekolah dan juga 

menilai bagaimana faktor-faktor ini berintegrasi sehingga mempengaruhi 

perkembangan kebijakan suatu negara.64 

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 

104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah menyebutkan bahwa sasaran penilaian hasil belajar oleh 

pendidik pada kemampuan berpikir adalah kemampuan mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.65 OECD menjelaskan 

bahwa PISA meliputi tiga komponen mayor dari domain matematika, yaitu 

konteks, konten, dan kompetensi.66 

a. Konten (Content) 

Sesuai dengan tujuan PISA untuk menilai kemampuan siswa menyelesaikan 

masalah real (students’ capacity to solve real problems), maka masalah pada PISA 

meliputi konten (content) matematika yang berkaitan dengan fenomena. Dalam 

PISA fenomena ini dikenal dengan over-arching ideas. Karena domain matematika 

sangat banyak dan bervariasi, tidak mungkin untuk mengidentifikasi secara 

lengkap. Oleh karena itu PISA hanya membatasi pada 4 over-arching ideas yang 

utama, yaitu perubahan dan hubungan (change and relationship), ruang dan bentuk 

(space and shape), kuantitas (quantity), dan ketidakpastian dan data (uncertainty 

and data). OECD menguraikan masing-masing konten matematika seperti berikut. 

1) Perubahan dan hubungan (change and relationship), merupakan 

kejadian/peristiwa  dalam setting yang bervariasi seperti pertumbuhan organisma, 

                                                           
64 Ibid., hal. 32 
65 Simalango, dkk, “Kesulitan Siswa…,” hal. 44 
66 Johar, “Domain Soal…,” hal. 33 
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musik, siklus dari musim, pola dari cuaca, dan kondisi ekonomi. Kategori ini 

berkaitan dengan aspek konten matematika pada kurikulum yaitu fungsi dan 

aljabar. Bentuk aljabar, persamaan, pertidaksamaan, representasi dalam bentuk 

tabel dan grafik merupakan sentral dalam menggambarkan, memodelkan, dan 

menginterpretasi perubahan dari suatu fenomena. Interpretasi data juga merupakan 

bagian yang esensial dari masalah pada kategori change and relationship.67 

2) Ruang dan bentuk (space and shape), meliputi fenomena yang berkaitan 

dengan dunia visual (visual world) yang melibatkan pola, sifat dari objek, posisi 

dan orientasi, representasi dari objek, pengkodean informasi visual, navigasi, dan 

interaksi dinamik yang berkaitan dengan bentuk yang riil. Soal ruang dan bentuk 

ini menguji kemampuan siswa dalam mengenali bentuk, mencari persamaan dan 

perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi bentuk, serta mengenali ciri 

suatu benda dalam hubungannya dengan posisi benda tersebut.68 Kategori ini 

melebihi aspek konten geometri pada matematika yang ada pada kurikulum.69 

3) Kuantitas (quantity), merupakan aspek matematis yang paling menantang 

dan paling esensial dalam kehidupan. Kategori ini berkaitan dengan hubungan 

bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola 

bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti menghitung dan mengukur benda tertentu.70 Termasuk ke dalam 

konten kuantitas ini adalah kemampuan bernalar secara kuantitatif, 

                                                           
67 Harianto Setiawan, dkk, “Soal Matematika dalam PISA Kaitannya dengan Literasi 

Matematika dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi,” dalam Prosiding Seminar Nasional 

Matematika, Universitas Jember (2014): 245 
68 Andi Harpeni Dewantara, “Soal Matematika Model PISA: Alternatif Materi Program 

Pengayaan,” dalam Didaktika Jurnal Kependidikan 12, no. 2 (2018): 202 
69 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 245 
70 Ibid. 
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mempresentasikan sesuatu dalam angka, memahami langkah-langkah matematika, 

berhitung di luar kepala (mental calculation), dan melakukan penaksiran 

(estimation). Memiliki pemahaman yang baik tentang bilangan memungkinkan 

siswa dalam memodelkan sesuatu, menguji perubahan dan hubungan, 

mendeskripsikan dan memanipulasi bentuk dan ruang, menyusun data, dan 

menghitung ketidakpastian.71 

4) Ketidakpastian dan data (uncertainty and data). Ketidakpastian merupakan 

suatu fenomena yang terletak pada jantungnya analisis matematika (at the heart of 

mathematical analysis) dari berbagai situasi. Teori statistik dan peluang digunakan 

untuk penyelesaian fenomena ini. Kategori Uncertainty and data meliputi 

pengenalan tempat dari variasi suatu proses, makna kuantifikasi dari variasi 

tersebut, pengetahuan tentang ketidakpastian dan kesalahan dalam pengukuran, dan 

pengetahuan tentang kesempatan/peluang (chance).72 Presentasi dan interpretasi 

data merupakan konsep kunci dari kategori ini. 

b. Konteks (Context) 

Masalah (dan penyelesaiannya) bisa muncul dari situasi atau konteks yang 

berbeda berdasarkan pengalaman individu.  Oleh karena itu, soal-soal yang 

diberikan dalam PISA disajikan sebagian besar dalam situasi dunia nyata sehingga 

dapat dirasakan manfaat matematika itu untuk memecahkan permasalahan 

kehidupan keseharian. Situasi merupakan bagian dari dunia nyata siswa dimana 

masalah (tugas) ditempatkan. Sedangkan konteks dari item soal merupakan setting 

                                                           
71 Dewantara, “Soal Matematika …,” hal. 202 
72 Diyah Fatmawati dan Rooselyna Ekawati, “Pengembangan Soal Matematika PISA Like 

pada Konten Change and Relationship untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama,” dalam Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Matematika 2, no. 5 (2016): 31 
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khusus dari situasi. Pemilihan strategi dan representasi yang cocok untuk 

menyelesaikan sering masalah bergantung pada konteks yang digunakan.73  

Soal untuk PISA  melibatkan empat konteks, yaitu berkaitan dengan 

situasi/konteks pribadi (personal), pekerjaan (occupational), bermasyarakat/umum 

(societal), dan ilmiah (scientific) dengan kategori konten meliputi.74 Berikut uraian 

masing-masing. 

1) Konteks pribadi yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pribadi 

siswa sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu para siswa 

menghadapi berbagai persoalan pribadi yang memerlukan pemecahan secepatnya. 

Matematika diharapkan dapat berperan dalam menginterpretasikan permasalahan 

dan kemudian memecahkannya. 

2) Konteks pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah dan 

atau di lingkungan tempat bekerja. Pengetahuan siswa tentang konsep matematika 

diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan klasifikasi masalah, 

dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan pada umumnya. 

3) Konteks umum yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan 

matematika dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih luas dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyumbangkan pemahaman mereka tentang 

pengetahuan dan konsep matematikanya itu untuk mengevaluasi berbagai keadaan 

yang relevan dalam kehidupan di masyarakat. 

4) Konteks ilmiah yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan ilmiah 

yanglebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori 

dalammelakukan pemecahan masalah matematika. 

                                                           
73 Johar, “Domain Soal…,” hal. 34 
74 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 246 
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c. Kelompok Kompetensi (Competencies Cluster) 

Kompetensi pada PISA diklasifikasikan atas tiga kelompok (cluster), yaitu 

reproduksi, koneksi, dan refleksi.75 

1) Kelompok reproduksi 

Pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam kelompok reproduksi meminta 

siswa untuk menunjukkan bahwa mereka mengenal fakta, objek-objek dan sifat-

sifatnya, ekivalensi, menggunakan prosedur rutin, algoritma standar, dan 

menggunakan skill yang bersifat teknis.76 Item soal untuk kelompok ini berupa 

pilihan ganda, isian singkat, atau soal terbuka (yang terbatas). 

2) Kelompok koneksi 

Pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam kelompok koneksi meminta 

siswa untuk menunjukkan bahwa mereka dapat membuat hubungan antara beberapa 

gagasan dalam matematika dan beberapa informasi yang terintegrasi untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan.  Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, 

siswa diharapkan merasa tertantang untuk mengenali dan memahami masalah, 

membaca, memahami symbol, dan menafsirkan pernyataan, pertanyaan, tugas atau 

objek yang memungkinkan siswa untuk membuat model matematika sebagai suatu 

langkah penyelesaian masalah tersebut.77 Dalam koneksi ini siswa diminta untuk 

menyelesaikan masalah yang non-rutin tapi hanya membutuhkan sedikit translasi 

dari konteks ke model (dunia) matematika.  

 

 

                                                           
75 Ibid. 
76 Fatmawati dan Ekawati, “Pengembangan Soal …,” hal. 32 
77 Dewantara, “Soal Matematika …,” hal. 204 
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3) Kelompok Refleksi  

Pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam kelompok refleksi ini 

menyajikan masalah yang tidak terstruktur (unstructured situation) dan meminta 

siswa untuk mengenal dan menemukan ide matematika dibalik masalah tersebut. 

Kompetensi refleksi ini adalah kompetensi yang paling tinggi dalam PISA, yaitu 

kemampuan bernalar dengan menggunakan konsep matematika. Mereka dapat 

menggunakan pemikiran matematikanya secara mendalam dan menggunakannya 

untuk memecahkan masalah. Dalam melakukan refleksi ini, siswa melakukan 

analisis terhadap situasi yang dihadapinya, menginterpretasi, dan mengembangkan 

strategi penyelesaian mereka sendiri. 

PISA sebagai  program yang dilaksanakan oleh OECD membagi 

kemampuan literasi matematis siswa menjadi enam tingkatan (level).78 Setiap level 

tersebut menunjukkan tingkat kompetensi matematika yang dicapai siswa. Semakin 

tinggi level kemampuan literasi matematis, maka semakin kompleks pengetahuan 

yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang diberikan. Soal yang paling 

mudah disusun dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian siswa dalam 

kompetensi reproduksi, sedangkan soal yang sulit dibuat dengan tujuan untuk 

menguji kompetensi refleksi dan disusun sedemikian rupa dengan konteks yang 

paling sederhana.79 Setiap kemampuan yang terdapat dalam soal-soal PISA dibagi 

dalam 6 level yaitu kemampuan mengingat pada level 1, kemampuan memahami 

pada level 2, kemampuan menerapkan pada level 3, kemampuan menganalisis pada 

                                                           
78 Tandri Patih, dkk, “Deskripsi Kemampuan Literasi Matematika Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri di Kota Kendari,” dalam Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 14, no. 1 

(2019): 38-39 
79 Qasim, Qadir, dan Awaludin, “Deskripsi Kemampuan Literasi Matematika Siswa SMP 

Negeri di Kabupaten Buton Utara,” dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika 3, no. 3 (2015): 

98 
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level 4, kemampuan mengevaluasi pada level 5, dan kemampuan mencipta pada 

level 6.80 Dan setiap level yang telah ditetapkan diharapkan dapat dicapai oleh para 

siswa. Soal literasi matematis level 1 dan 2 termasuk kelompok soal dengan skala 

bawah yang cukup mengukur kompetensi reproduksi (soal-soal disusun 

berdasarkan konteks yang cukup dikenal oleh siswa dengan operasi matematika 

yang sederhana), soal literasi matematis level 3 dan 4 termasuk kelompok soal 

dengan skala menengah yang mengukur kompetensi koneksi (soal-soal skala 

menengah memerlukan interpretasi siswa karena situasi yang diberikan tidak 

dikenal atau bahkan belum pernah dialami oleh siswa), dan soal literasi matematis 

level 5 dan 6 termasuk kelompok soal dengan skala tinggi yang mengukur 

kompetensi refleksi (soal-soal ini menuntut penafsiran tingkat tinggi dengan 

konteks yang sama sekali tidak terduga oleh siswa).81 

1) Level 6 

Pada level 6 ini, siswa dapat melakukan konseptualisasi dan generalisasi 

dengan menggunakan informasi berdasarkan modelling dan penelaahan dalam 

suatu situasi yang kompleks. Mereka dapat menghubungkan sumber informasi 

berbeda dengan fleksibel dan menerjemahkannya.82  

Para siswa pada tingkatan ini telah mampu berpikir dan bernalar secara 

matematika. Pada level ini siswa dituntut untuk dapat menerapkan pemahamannya 

dan mengembangkan banyak strategi dengan pemodelan dan perhitungan untuk 

memformulasikan kemudian menyelesaikan permasalahan yang kompleks.83 Siswa 

                                                           
80 Simalango, dkk, “Kesulitan Siswa …,” hal. 44 
81 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 247 
82 Dewantara, “Soal Matematika …,” hal. 206 
83 Simalango, dkk, “Kesulitan Siswa …,” hal. 53 
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dapat menggunakan penalarannya dengan menyelesaikan masalah matematis, dapat 

membuat generalisasi, merumuskan serta mengkomunikasikan hasil temuannya.84  

2) Level 5 

Di level 5 ini, para siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang 

kompleks, mengetahui kendala yang dihadapi, dan melakukan dugaan-dugaan. 

Mereka dapat memilih, membandingkan, dan mengevaluasi strategi untuk 

memecahkan masalah yang rumit yang berhubungan dengan model ini.85  

Pada level ini siswa dituntut untuk dapat menggunakan banyak strategi 

untuk memilih informasi dan mengevaluasi strategi penyelesaian masalah dengan 

menghubungkan pengetahuan dan ketrampilan matematikanya dengan situasi yang 

dihadapi.86 Mereka dapat melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan dan 

mengkomunikasikannya. Mereka dapat bekerja dengan model untuk situasi yang 

kompleks serta dapat menyelesaikan masalah yang rumit.87 

3) Level 4 

Di level 4 ini, para siswa dapat bekerja  secara efektif dengan model dalam 

situasi yang konkret tetapi kompleks. Mereka dapat bekerja secara efektif dengan 

model dan dapat memilih serta mengintegrasikan representasi yang berbeda, dan 

menghubungkannya dengan situasi nyata.88 Para siswa pada tingkatan ini dapat 

menggunakan keterampilannya dengan baik dan mengemukakan alasan dan 

pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks. Pada level ini para siswa dituntut 

untuk dapat mengidentifikasi informasi dan mengubahnya menjadi model 

                                                           
84 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 247 
85 Dewantara, “Soal Matematika …,” hal. 206 
86 Simalango, dkk, “Kesulitan Siswa …,” hal. 50 
87 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 247 
88 Dewantara, “Soal Matematika …,” hal. 207 
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matematika sederhana.89 Mereka dapat memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar pada interpretasi dan 

tindakan mereka.  

4) Level 3 

Di level 3 ini, para siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang memerlukan keputusan secara berurutan. Mereka dapat 

melaksanakan prosedur dengan baik dalam menyelesaikan soal serta dapat memilih 

strategi pemecahan masalah.90 Para siswa pada tingkatan ini dapat 

menginterpretasikan dan menggunakan representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda dan mengemukakan alasannya. Mereka dapat mengkomunikasikan 

hasil interpretasi dan alasan mereka. 

5) Level 2 

Para siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam konteks 

yang memerlukan inferensi langsung. Mereka dapat memilah informasi yang 

relevan dari sumber tunggal dan menggunakan cara representasi tunggal.91 Para 

siswa pada tingkatan ini dapat mengerjakan algoritma dasar, menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau konvensi sederhana. Mereka mampu memberikan 

alasan secara langsung dan melakukan penafsiran harafiah. Mereka dapat 

menginterpretasikan masalah dan menyelesaikannya dengan rumus.92 

 

 

 

                                                           
89 Simalango, dkk, “Kesulitan Siswa …,” hal. 47 
90 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 247 
91 Dewantara, “Soal Matematika …,” hal. 207 
92 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 247 
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6) Level 1 

Para siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteksnya umum dan dikenal 

serta semua informasi yang relevan tersedia dengan pertanyaan yang jelas. Mereka 

bisa mengidentifikasi informasi dan menyelesaikan prosedur rutin menurut 

instruksi eksplisit. Mereka dapat melakukan tindakan sesuai dengan stimuli yang 

diberikan. Mereka dapat menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan soal 

rutin, dan dapat menyelesaikan masalah yang konteksnya umum.93 

 

D. Metakognitif 

Istilah metakognisi yang dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan 

metacognition berasal dari dua kata yang dirangkai yaitu meta dan kognisi 

(cognition).94 Istilah meta berasal dari bahasa Yunani “meta” yang dalam bahasa 

Inggris diterjemahkan dengan after, beyond, with, adjacent, adalah suatu prefik 

yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan pada suatu abstraksi dari 

suatu konsep. Sedangkan cognition, berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere, 

yang berarti mengetahui (to know) dan mengenal (to recognize).95  

Metakognisi secara resmi diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 1976. 

Flavell menemukan istilah metakognisi ketika ia menemukan fakta bahwa ada 

beberapa siswa yang tidak berhasil menerapkan strategi yang telah diajarkan oleh 

guru, tidak mampu menyadari aspek lain dari belajar (belajar tidak hanya 

mengandalkan kemampuan menggunakan strategi menghafal, tetapi juga mampu 

menggunakan strategi memonitor dan mengatur proses memori selama mereka 

                                                           
93 Setiawan, dkk, “Soal Matematika…,” hal. 247 
94 Epida Ermi, “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA dengan Pendekatan 

Metakognitif Kelas VI di SDN 153 Pekanbaru,” dalam Journal Indragiri 1, no. 2 (2017): 3 
95 Ramdhani, Model Pembelajaran, hal. 14 
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menggunakan strategi). Flavell menyebut metakognisi sebagai ‘thinking about 

thinking’.96 Pengetahuan metakognitif mengarah pada kondisi seseorang mengenai 

pengetahuannya sendiri, sumber daya mental, dan kesadaran apa yang harus 

dikerjakan serta mengarah pada pemahaman pengetahuan tentang diri sendiri (self-

knowledge), pengetahuan strategi (strategic knowledge), dan pengetahuan tentang 

tugas (knowledge about task). Sedangkan keterampilan metakognisi mengarah pada 

kesadaran siswa untuk merancang, memonitor, dan merevisi kerja mereka sendiri 

serta menganalisis prestasi belajarnya; menjadi pelajar yang mampu menyelesaikan 

masalah Matematika secara mandiri dan bertanggung jawab.  

Deskripsi metakognisi menurut Livingstone adalah kemampuan berpikir 

dimana yang menjadi objek berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada 

diri sendiri.97 Margaret W. Matlin menyatakan bahwa metakognisi adalah 

”knowledge and awareness about cognitive processes – or our thought about 

thinking,” sehingga metakognisi bisa diartikan sebagai berpikirnya seseorang 

tentang cara berpikirnya sendiri.98 Taccasu mendeskripsikan metakognisi sebagai 

bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi proses pembelajaran, berpikir tentang 

apa yang kita tahu atau tidak tahu dan mengatur bagaimana belajar yang melibatkan 

kedua kesadaran dan kontrol sadar belajar seseorang sehingga belajar akan efektif.99 

 

                                                           
96 Ibid.  
97 Tanti Novita, dkk, “Metakognisi Siwa dalam Pemecaham Masalah Matematika Siswa 

SMA dalam Pembelajaran Matematika Berorientasi Etnomatika Rejang Lebong,” dalam Jurnal 

Pendidikan Matematika Raflesia 3, no. 1 (2018): 43 
98 Dindin Abdul Muiz Lidinillah, “Perkembangan Metakognitif dan Pengaruhnya Pada 

Kemampuan Belajar Anak,” dalam http://eprints.uny.ac.id/6915/1/P-

10%20Pendidikan%20(Risnanosanti).pdf, diakses pada 6 Desember 2019 Pukul 06.54 WIB 
99 Purnomo, “Karakteristik Proses…,” hal. 83 

http://eprints.uny.ac.id/6915/1/P-10%20Pendidikan%20(Risnanosanti).pdf
http://eprints.uny.ac.id/6915/1/P-10%20Pendidikan%20(Risnanosanti).pdf
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Kuhn  mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran dan menajemen dari 

proses dan produk kognitif yang dimiliki seseorang, atau secara sederhana disebut 

sebagai “berpikir mengenai berpikir”.100 Huitt mendefinisikan metakognisi sebagai 

pengetahuan seseorang tentang sistem kognitifnya, berpikir seseorang tentang 

berpikirnya, dan keterampilan esensial seseorang dalam “belajar untuk belajar”. 

Lee dan Baylor menekankan bahwa metakognisi harus dilatih untuk menjadi 

keterampilan yang akan menuntun siswa untuk belajar menemukan pengetahuan 

sendiri. Siswa yang memiliki tingkat metakognisi tinggi akan menunjukkan 

keterampilan metakognitif yang baik, seperti merencanakan (planning) proses 

berpikirnya, memonitor (monitoring) proses berpikirnya, dan mengevaluasi 

(evaluation) proses dan hasil berpikirnya.101 

O’Neil dan Brown mengemukakan pengertian metakognisi sebagai proses 

di mana seseorang berpikir tentang berpikir mereka sendiri dalam rangka 

membangun strategi untuk memecahkan masalah.102 Brown mendefinisikan 

metakognisi sebagai suatu kesadaran terhadap aktivitas kognisi seseorang, metode 

yang digunakan untuk mengatur proses kognisi seseorang dan suatu penguasaan 

terhadap bagaimana mengarahkan, merencanakan, dan memantau aktivitas 

kognitif. Panaoura dan Philippou mengemukakan bahwa, metakognisi berkaitan 

dengan kesadaran dan pemantauan sistem kognitif diri sendiri dan memfungsikan 

sistem tersebut.103 Huitt mengemukakan bahwa metakognisi mencakup 

                                                           
100 Heru Astikasari Setya Murti, “Metakognisi dan Theory Of Mind (ToM),” dalam Jurnal 

Psikologi Pitutur 1, no. 2 (2011): 53 
101 Sholihah, “Membangun Metakognisi…,” hal. 89 
102 Purwanti Wahyuningsih dan St. Budi Waluya, “Kemampuan Literasi Matematika 

Berdasarkan Metakognisi Siswa Pada Pembelajaran CMP Berbantuan Onenote Class Notebook,” 

dalam Unnes Journal of Mathematics Education Research 6, no. 1 (2017): 19 
103 Muhammad Sudia, “Menerapkan Metakognisi dalam Pembelajaran Pemecahan 

Masalah Matematika (Suatu Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa),” dalam Jurnal Math 

Educator Nusantara 1, no. 2 (2015): 219 
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kemampuan seseorang dalam bertanya dan menjawab beberapa tipe pertanyaan 

berkaitan dengan tugas yang dihadapi.104 Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

(1) Apa yang saya ketahui tentang materi, topik, atau masalah ini?; 

(2) Tahukah saya apa yang dibutuhkan untuk mengetahuinya?; 

(3) Tahukah saya bagaimana untuk dapat memperoleh informasi atau 

pengetahuan?; 

(4) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya?; 

(5) Strategi-strategi atau taktik-taktik apa yang dapat digunakan untuk 

mempelajarinya? 

(6) Dapatkah saya memahami hanya dengan mendengar, membaca, atau 

melihat?; 

(7) Akankah saya mengetahui jika saya mempelajarinya secara cepat?; 

(8) Bagaimana saya dapat membuat sedikit kesalahan jika saya membuat 

sesuatu? 

Metakognisi sebagai sebuah kemampuan berpikir dimana yang menjadi 

objek berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri.105 

Metakognitif mencakup berbagai proses kognisi, seperti merasakan sesuatu tentang 

pemikiran seseorang, berpikir tentang pemikiran seseorang dan menanggapi 

pemikirannya sendiri dengan memantau dan mengaturnya.106 Berdasarkan 

beberapa pengertian metakognisi yang dikemukakan di atas, maka metakognisi 

                                                           
104 Sholihah, “Membangun Metakognisi…,” hal. 90 
105 Ato Adoarto, “Perbedaan Pengaruh Pembelajaran Metakognisi Melalui Metode Inkuiri 

dan Metode Berbasis Masalah terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep IPS dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Peserta Didik (Studi Eksperimen Kuasi di Kelas VII SMP Negeri 2 Menes-

Pandeglang,” dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Social 26, no. 1 (2017): 11 
106 Febriana dan Mukhidin, “Metakognitif sebagai…,” hal. 27 
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dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang kognisi siswa yang melibatkan 

kesadaran berpikirnya sendiri dalam hal kemampuan merencanakan (planning) 

proses berpikirnya, memantau (monitoring) proses berpikir serta mengevaluasi 

(evaluation) proses berpikir dan hasil berpikir siswa pada saat memecahkan 

masalah. Proses perencanaan (planning)  merupakan keputusan tentang berapa 

banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, strategi apa 

yang akan dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya, 

dan mana yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan lebih dulu. Proses pemantauan 

(monitoring) merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana kita melakukan 

suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti: 

adakah ini memberikan arti?, dapatkah saya untuk melakukannya lebih cepat?. 

Proses evaluasi (evaluation) memuat pengambilan keputusan tentang proses yang 

dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Misalnya, dapatkah saya 

mengubah strategi yang dipakai?, apakah saya membutuhkan bantuan?.107  

Berdasarkan pendapat para ahli, kemampuan metakognisi dapat diartikan 

sebagai kemampuan dimana siswa dengan sadar menggunakan pemikirannya untuk 

merencanakan, mempertimbangkan, mengontrol, menilai terhadap proses dan 

strategi berpikir dalam dirinya. Dalam penyelesaian masalah sangat dibutuhkan 

kemampuan metakognisi sehingga saat bekerja siswa lebih sistematis dan terarah 

serta mendapatkan hasil yang baik. Terdapat tiga elemen dasar dari metakognisi 

secara khusus dalam menghadapi tugas, yaitu (a) mengembangkan rencana 

tindakan, (b) mengatur/memonitor rencana, dan (c) mengevaluasi rencana.108 

                                                           
107 Novita, dkk, “Metakognisi Siswa …,” hal. 46 
108 Muhammad Romli, “Strategi Membangun Metakognisi Siswa SMA dalam Pemecahan 

Masalah Matematika,” dalam Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika 1, no. 2 (2012): 5 
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Secara umum metakognisi memiliki komponen-komponen yang disebut sebagai 

pengetahuan metakognisi dan pengalaman (strategi atau keterampilan) 

metakognisi. Baker & Brown, Gagne mengemukakan bahwa metakognisi memiliki 

dua komponen, yaitu (a) pengetahuan tentang kognisi, dan (b) mekanisme 

pengendalian diri dan monitoring kognitif.109 Desoete menyatakan bahwa 

metakognisi mempunyai tiga komponen pada penyelesaian masalah matematika 

yaitu: (1) pengetahuan metakognisi, (2) keterampilan metakognisi, dan (3) 

kepercayaan metakognisi.110 Anderson dan Krathwohl mengemukakan tiga aspek 

dari pengetahuan metakognisi, yaitu (a) pengetahuan strategi (strategic knowledge), 

(b) pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual 

dan kondisional, dan (c) pengetahuan diri (self-knowledge).111 Secara substansial, 

Desoete menyatakan bahwa keterampilan metakognisi dibedakan menjadi empat 

komponen, yaitu: (a) orientasi atau keterampilan prediksi; (b) keterampilan 

perencanaan; (c) keterampilan monitoring dan (d) keterampilan evaluasi.112  

Flavell membagi metakognisi menjadi dua komponen, yaitu pengetahuan 

metakognitif (metacognitive knowledge) dan pengalaman atau regulasi 

metakognitif (metacognitive experiences or regulation).113 Flavell menjelaskan 

metakognisi dari perspektif perkembangan untuk memonitor pemikiran dengan 

cara mengetahui apa yang dimonitor (pengetahuan metakognisi) yang akan 

menumbuhkan pengalaman, kemudian memasang tujuan untuk mencapai 

                                                           
109 Syaiful, “Metakognisi Siswa dalam Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah 

Menengah Pertama,” dalam Jurnal Edumatica 1, no. 2 (2011): 4 
110 Ibid. 
111 Sholihah, “Membangun Metakognisi …,” hal. 91 
112 Romli, “Strategi Membangun…,” hal. 93 
113 Mustamin Anggo, “Pelibatan Metakognisi dalam Pemecahan Masalah Matematika,” 

dalam Jurnal Edumatica 1, no. 1 (2011): 26 
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pemahaman dan menggunakan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta 

dapat mengevaluasi kemajuan diri sendiri. Proses tersebut kemudian akan 

menimbulkan perkembangan ketrampilan metakognisi.114 Berdasarkan pendapat 

para ahli tentang komponen metakognisi di atas, maka komponen metakognisi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan metakognisi (metacognitive 

knowledge) dan pengalaman metakognisi (metacognitive experiences).  

a. Pengetahuan Metakognitif (Metacognitive Knowledge) 

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan seseorang mengenai proses 

berpikir yang merupakan perspektif pribadi dari kemampuan kognitif yang 

dimiliki.115 Pengetahuan metakognitif merujuk pada kondisi pengetahuan 

seseorang tentang pengetahuannya sendiri serta sumber daya mental dan kesadaran 

tentang apa yang harus dikerjakannya. Pengetahuan metakognitif terdiri dari tiga 

aspek, yaitu: (a) pengetahuan deklaratif, (b) pengetahuan prosedural, dan (c) 

pengetahuan kondisional.116 Ketiga bagian pengetahuan metakognitif tersebut 

membantu peserta didik berfikir, membantu dalam belajar, bagaimana belajar 

dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang apa saja yang telah 

dipelajari selama pembelajaran berlangsung.117 Hal tersebut menunjukkan 

bagaimana peserta didik dapat mengatur dan mengoperasikan memori yang 

dimilikinya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga bagain dari pengetahuan 

metakognisi. 

 

                                                           
 114 Ramdhani, Model Pembelajaran …, hal. 20-21  

115 Febriana dan Mukhidin, “Metakognitif sebagai …,” hal. 27 
116 Syaiful, “Metakognisi Siswa…,” hal. 5 
117 Parlan, dkk, “Analisis Pengetahuan Metakognitif dan Kesadaran Metakognitif Peserta 

Didik Serta Hubungan dengan Prestasi Belajarnya,” dalam Jurnal Pembelajaran Kimia 4, No. 1 

(2019): 2 
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1) Pengetahuan Deklaratif 

Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan atau kesadaran tentang diri 

sendiri sebagai pelajar dan faktor apa yang dapat mempengaruhi kinerja pelajar.118 

Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan dunia atau pengetahuan akal sehat 

untuk menjelaskan suatu teori dan konsep dari suatu permasalahan atau fenomena. 

Pengetahuan deklaratif mengacu pada pengetahua ”tentang” berbagai hal.119 

Pengetahuan deklaratif termasuk pengetahuan tentang bagaimana seseorang itu 

dalam belajar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.120 Contoh, 

penelitian dilakukan terhadap para pelajar tentang daya ingat mereka sendiri. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ternyata orang yang lebih dewasa lebih memiliki 

kemampuan proses kognitif tentang daya ingat dibandingkan yang lebih muda. 

Disamping itu, para pelajar yang lebih pintar memiliki kemampuan lebih dalam 

aspek ingatan yang berbeda-beda, seperti batas daya kemampuan, pengulangan dan 

distribusi pembelajaran. 

2) Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan prosedural mengacu pada pengetahuan ”bagaimana” untuk 

melakukan sesuatu.121 Pengetahuan prosedural ditunjukkan oleh pengetahuan 

tentang pemilihan strategi dan manajemen pengetahuan yang akhirnya membantu 

dalam pemilihan strategi penyelesaian terhadap suatu permasalahan.122 

                                                           
118 Zakaria Sandy Pamungkas, dkk, “Analisis Pola Pikir Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Fluida Statis Berdasarkan Tingkat Metakognisi,” dalam Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika 9, 

no. 1 (2019): 51 
119 Edi Puriyanto, dkk, “Kajian Fenomenografi Aspek-Aspek Pengetahuan Metakognitif 

Siswa dalam Penyelesaian Soal-Soal Laju Reaksi,” dalam Jurnal Entropi 11, no. 1 (2016): 58 
120 Rinaldi, “Kesadaran Metakognitif,” dalam Jurnal Rap Unp 8, no. 1 (2017): 82 
121 Puriyanto, dkk, “Kajian Fenomenografi…,” hal. 58 
122 Pamungkas, dkk, “Analisis Pola…,” hal. 51 
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Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang melakukan suatu hal.123 

Kebanyakan dari pengetahuan ini merepresentasikan sesuatu yang bersifat heuristik 

dan strategis. Pengetahuan prosedural mengenai bagaimana sebuah langkah-

langakah, kriteria, teknik, atau metode digunakan dan dipilih untuk menyelesaikan 

sebuah masalah. Individu dengan memiliki pengetahuan prosedural yang tinggi 

akan melakukan pekerjaan secara otomatis, lebih mirip seperti serangkaian daftar 

kemampuan dan melakukan strategi tersebut seefektif mungkin. Contoh tipikal 

dapat dilihat pada cara bagaimana seseorang memotong-motong dan 

mengkategorikan suatu informasi yang ia terima.  

3) Pengetahuan Kondisional 

Pengetahuan kondisional memgacu pada pengetahuan ”mengapa” dan 

”kapan” aspek kognisi digunakan.124 Pengetahuan kondisional melibatkan kapan 

dan mengapa menggunakan strategi tertentu, yang memungkinkan siswa untuk 

mengalokasikan sumber daya mereka.125 Pengetahuan kondisional merupakan 

pengetahuan tentang mengetahui ”kapan” dan ”kenapa” dengan menggunakan 

pengetahuan deklaratif dan prosedural.126 Contoh seorang pelajar yang efektif tahu 

kapan dan apa informasi yang bisa diolah/diulang. Pengetahuan kondisional 

berperan penting karena ia membantu pelajar dalam mengalokasikan sumber-

sumber yang mereka peroleh secara selektif dan menggunakan strategi secara 

efektif. Pengetahuan kondisional juga membantu para pelajar dalam peningkatan 

dan merubah kondisi diinginkan dalam setiap tugas pembelajaran. 

                                                           
123 Rinaldi, “Kesadaran Metakognitif,” hal. 82 
124 Puriyanto, dkk, “Kajian Fenomenografi…,” hal. 58 
125 Pamungkas, dkk, “Analisis Pola…,” hal. 51 
126 Rinaldi, “Kesadaran Metakognitif,” hal. 82 
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Berikut ini merupakan tabel indikator dari setiap aspek pengetahuan 

metakognisi.127 

Tabel 2.1 Indikator Setiap Aspek Pengetahuan Metakognisi 

No. Aspek Pengetahuan Metakognisi Indikator 

1. Pengetahuan deklaratif  Siswa mampu menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan. 

 Siswa mampu  mengaitkan 

pengetahuan dasar yang dimiliki 

dengan informasi yang diperoleh 

dalam soal. 

 Siswa mengetahui kelemahan yang ada 

dalam dirinya. 

2. Pengetahuan prosedural  Siswa mengetahui gambaran langkah 

atau cara menyelesaikan masalah 

secara umum. 

 Siswa dapat menggunakan cara lain 

yang dianggap lebih mudah. 

3. Pengetahuan kondisional  Siswa mengetahui rumus yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan. 

 Siswa dapat menjelaskan alasan 

mengapa menggunakan rumus 

tersebut. 

 

b. Pengalaman Metakognitif (Metacognitive Experiences) 

Pengalaman metakognitif meliputi penggunaan strategi-strategi 

metakognitif atau regulasi metakognitif. Pengalaman metakognitif adalah suatu 

pengalaman kognitif atau pengalaman afektif yang menyertai tindakan kogntitif.128 

Dengan kata lain, pengalaman metakognitif adalah pertimbangan secara sadar 

pengalaman intelektual yang menyertai setiap kegagalan atau keberhasilan dalam 

belajar atau pengalaman kognitif yang lain (seperti merasa bingung setetlah 

                                                           
127 Muhammad Noor Kholid dan Nita Puji Lestari, “Metakognisi Siswa dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika Berbasis PISA pada Konten Space and Shape,” dalam 

Prosiding Seminar Nasional MIPA 1, no. 1 (2018): 210-211 
128 Febriana dan Mukhidin, “Metakognitif sebagai …,” hal. 27-28 
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membaca suatu teks).129 Flavell mengemukakan pengalaman atau regulasi 

metakognisi adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang 

mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan 

belajarnya.130 Pengalaman-pengalaman metakognisi melibatkan strategi-strategi 

metakognisi atau pengaturan metakognisi. Strategi-strategi metakognisi merupakan 

proses-proses yang berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas 

kognitif dan memastikan bahwa tujuan kognitif telah dicapai. Woolfolk 

menjelaskan secara lebih rinci ketiga proses dalam strategi metakognisi sebagai 

berikut.131 

1) Proses Perencanaan 

Proses perencanaan merupakan keputusan tentang berapa banyak waktu 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, strategi apa yang akan 

dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya, dan mana 

yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan lebih dulu. 

2) Proses Pemantauan 

Proses pemantauan merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana kita 

melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan 

seperti: adakah ini memberikan arti?, dapatkah saya untuk melakukannya lebih 

cepat?. 

 

 

 

                                                           
129 Kamid, “Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika (Studi Kasus pada 

Siswa SMP Berdasarkan Gender),” dalam Jurnal Edumatica 3, no. 1 (2013): 65 
130 Novita, dkk, “Metakognisi Siwa…,” hal. 46 
131 Ibid. 
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3) Proses Evaluasi 

Proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang 

dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Misalnya, dapatkah saya 

mengubah strategi yang dipakai?, apakah saya membutuhkan bantuan?. 

Berikut ini merupakan tabel indikator dari setiap aspek pengalaman 

metakognisi.132 

Tabel 2.2 Indikator Setiap Aspek Pengalaman Metakognisi 

No. Aspek Strategi Metakognisi Indikator 

1. Proses Perencanaan  Siswa dapat menulis yang diketahui 

dan ditanyakan. 

 Siswa dapat menyatakan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

menggunakan simbol. 

 Siswa memahami langkah-langkah 

yang akan dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

2. Proses Pemantauan  Siswa dapat menulis rumus dengan 

benar dan tepat. 

 Langkah penyelesaian yang dilakukan 

siswa runtut. 

 Siswa mengontrol atau memantau 

langkah penyelesaian dari informasi 

yang diketahui. 

3. Proses Evaluasi  Siswa melakukan pemeriksaan 

kembali terhadap langkah-langkah 

yang dilakukan apakah telah sesuai 

dengan informasi-informasi yang 

diketahui dari masalah. 

 

Siswa di Indonesia perlu dibiasakan untuk menyelesaikan soal-soal PISA 

yang berupa soal kontekstual di kehidupan sehari-hari yang didesain untuk 

mengasah kemampuan pemecahan masalah.133 Indonesia mengalami penurunan 

peringkat pada PISA 2018. Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara 

                                                           
132 Kholid dan Lestari, “Metakognisi Siswa…,” hal. 212-213 
133 Fatmawati dan Ekawati, “Pengembangan Soal …,” hal. 30 
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Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).134  Dalam 

kompetisi matematika berdasarkan nilai rerata, terjadi penurunan dari 386 poin di 

tahun 2015 menjadi 379 poin di tahun 2018.135 Konten shape and space pada materi 

geometri berkaitan dengan materi bangun dan ruang. Kemampuan siswa dalam 

menguasai materi geometri berperan dalam penyelesaian soal-soal Matematika 

berbasis PISA pada konten shape and space, dimana soal-soal yang diujikan berupa 

soal aplikasi atau penerapan materi dalam kehiduan sehari-hari dan dalam proses 

penyelesaiannya diperlukan kemampuan bernalar yang baik, siswa harus mampu 

memvisualisasikan soal juga menterjemahkan soal kedalam kalimat Matematika. 

Dari berbagai hasil penelitian, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan 

menyelesaikan soal disebabkan karena kemampuan metakognisi siswa. Sedangkan 

keberhasilan seorang siswa dalam menyelesaikan tugas matematika dapat 

bergantung pada kesadarannya tentang apa yang ia ketahui dan bagaimana ia 

menerapkannya atau bermetakognisi.136 Selama ini yang menjadi perhatian guru 

lebih cenderung melihat hasil pemecahan masalah. Mungkin sudah ada sebagian 

kecil yang menginginkan adanya penjelasan siswa tentang proses 

menyelesaikannya. Akan tetapi sangat jarang dijumpai keingintahuan guru 

terhadap alasan siswa mengapa menggunakan proses tersebut. Dengan mengetahui 

latar belakang mengapa siswa dapat memberi alasan tentang cara yang dipilihnya 

                                                           
134 Muhammad Syahrul Ramadhan, “Skor PISA Indonesia Merosot,” dalam 

https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNlYly9b-skor-pisa-indonesia-merosot, 

diakses 22 Februari 2020 Pukul 06.53 WIB 
135 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Hasil PISA Indonesia 2018: Akses Makin 

Meluas, Saatnya Tingkatkan Kualitas,” dalam 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas-

saatnya-tingkatkan-kualitas, diakses 22 Februari 2020 Pukul 06.58 WIB 
136 Kamid, “Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika (Studi Kasus pada 

Siswa SMP Berdasarkan Gender),” dalam Jurnal Edumatica 3, no. 1 (2013): 64 

https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNlYly9b-skor-pisa-indonesia-merosot
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas-saatnya-tingkatkan-kualitas
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas-saatnya-tingkatkan-kualitas
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untuk mendapatkan hasil, dapat dikatakan siswa sudah melakukan control atau 

monitoring terhadap proses kognisi yang disebut dengan proses metakognisi.137  

Kenyataan yang terjadi dalam proses belajar di SMP Negeri 1 Selopuro 

yakni siswa mampu menyelesaikan soal yang sejenis dengan contoh soal yang 

sudah diterangkan oleh guru mata pelajaran. Sehingga siswa terbiasa 

menyelesaikan latihan soal dimana dalam penyelesaiannya langsung menggunakan 

rumus yang terkait dengan materi tanpa membutuhkan penalaran lebih tinggi dan 

hanya menyelesaikan beberapa soal yang merupakan pengaplikasian materi dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung kemampuan siswa dalam bernalar 

kurang diasah pada saat terjadi proses belajar. Para siswa menjadi sangat lemah 

dalam menyelesaikan soal-soal non-rutin yang berkaitan dengan penyelesaian 

masalah yang memerlukan penalaran matematis. Hal tersebut berdampak pada 

kemampuan siswa dalam menguasai materi geometri yang berperan penting saat 

menyelesaikan soal-soal Matematika berbasis PISA pada konten shape and space 

serta dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengaplikasian 

matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran yang berupa hasil penelitian 

karya ilmiah, atau sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan 

terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu 

acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya 

teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Penulis 

                                                           
137 Zahra Chairani, “Perilaku Metakognisi Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika,” 

dalam Jurnal Pendidikan Matematika 1, no. 3 (2015): 2015 
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mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian 

pada penelitian penulis. Berikut merupakan perbedaan dan persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No. 

Identitas Peneliti 

dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1 Umi Ida 

Pangestika, 

Universitas Negeri 

Semarang, 2017, 

”Analisis 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Matematika 

Ditinjau dari 

Metakognitif Pada 

Pembelajaran 

Conceptual 

Understanding 

Procedures 

(CUPs) dengan 

Pendekatan Open-

Ended”  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa (1) 

kemampuan 

pemecahan 

masalah siswa 

pada 

pembelajaran 

matematika 

materi bangun 

ruang sisi datar 

menggunakan 

model CUPs 

dengan 

pendekatan open-

ended mencapai 

ketuntasan 

klasikal dan rata-

rata kemampuan 

pemecahan 

masalah siswa 

pada 

pembelajaran 

matematika 

materi bangun 

ruang sisi datar 

menggunakan 

model CUPs 

dengan 

pendekatan open-

ended lebih baik 

daripada rata-rata 

kemampuan 

pemecahan 

masalah siswa 

pada 

pembelajaran 

matematika 

materi bangun  

a) Jenis 

penelitian 

sama-sama 

berdasarkan 

data 

deskriptif. 

a) Metode 

penelitian yang 

digunakan 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

penelitian 

kombinasi atau 

mixed methods, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

b) Lokasi 

penelitian 

berbeda, 

peneliti 

terdahulu 

melaksanakan 

penelitian di 

SMP Negeri 14 

Semarang, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 

Selopuro. 

c) Out put yang 

diamati 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

mengamati 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 

matematika  

Tabel berlanjut  
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Lanjutan tabel 2.3 

  ruang sisi datar 

menggunakan 

model 

konvensional; (2) 

siswa dengan 

kemampuan 

metakognitif 

tinggi memenuhi 

keempat 

indikator 

kemampuan 

pmecahan 

masalah, 

merencanakan 

pemecahan 

masalah, 

melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah, dan 

mengecek 

kembali 

(menyimpulkan 

hasil). 

 ditinjau dari 

metakognitif 

pada 

pembelajaran 

conceptual 

understanding 

procedures 

(CUPs) dengan 

pendekatan 

open-ended, 

sedangkan 

penelitian ini 

mengamati 

mengenai 

metakognisi 

siswa dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

bertipe PISA 

pada konten 

shape and 

space. 

2 Ari Puspita 

Harsoyo, Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Tulungagung, 

2019, 

”Karakteristik 

Berpikir Intuitif 

Siswa dalam 

Menyelesaikan 

Masalah 

Matematika 

Ditinjau dari 

Kemampuan 

Matematika Siswa 

di SMP Negeri 1 

Boyolangu” 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa: (1) 

karakteristik 

berpikir intuitif 

yang digunakan 

siswa 

berkemampuan 

tinggi dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

antara lain; 

extrapolative, 

implicitly, 

persevarable, 

coerciveness, dan 

common sense; 

(2) karakteristik 

berpikir intuitif 

yang digunakan 

siswa 

berkemampuan 

sedang dalam  

a) Metode 

penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

b) Jenis 

penelitian 

sama-sama 

berdasarkan 

data 

deskriptif. 

a) Lokasi 

penelitian 

berbeda, 

peneliti 

terdahulu 

melaksanakan 

penelitian di 

SMP Negeri 1 

Boyolangu, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilaksanakan 

di SMP 

Negeri 1 

Selopuro. 

b) Out put yang 

diamati 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

mengamati 

karakteristik 

berpikir intuitif 

siswa dalam 

menyelesaikan  

Tabel berlanjut 
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Lanjutan tabel 2.3 

  menyelesaikan 

masalah 

matematika 

antara lain; 

extrapolative, 

implicitly, 

persevarable, 

dan power of 

synthesis; (3) 

karakteristik 

berpikir intuitif 

yang digunakan 

siswa 

berkemampuan 

rendah dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

antara lain; 

extrapolative, 

implicitly, 

persevarable, 

dan power of 

synthesis. 

 masalah 

matematika 

ditinjau dari 

kemampuan 

matematika 

siswa, 

sedangkan 

penelitian ini 

mengamati 

mengenai 

metakognisi 

siswa dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

bertipe PISA 

pada konten 

shape and 

space. 

3 Gita 

Kusumaningrum, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 2018, 

”Metakognisi 

Siswa dalam 

Menyelesaikan 

Soal Matematika 

Berbasis PISA 

pada Konten 

Change and 

Relationship” 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan  

bahwa: (1) 

pengetahuan 

metakognisi, 

siswa dengan 

kemampuan 

tinggi mampu 

mengoptimalkan 

semua sub 

indikator yang 

ada, sedangkan 

siswa dengan 

kemampuan 

sedang hanya 

mampu 

mengoptimalkan 

indikator 

pengetahuan 

deklaratif untuk 

indikator 

prosedural dan 

kondisional tidak 

dapat terpenuhi,  

a) Metode 

penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

b) Jenis 

penelitian 

sama-sama 

berdasarkan 

data 

deskriptif. 

a) Lokasi 

penelitian 

berbeda, 

peneliti 

terdahulu 

melaksanakan 

penelitian di 

SMP Negeri 3 

Boyolali, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilaksanakan 

di SMP 

Negeri 1 

Selopuro. 

b) Out put yang 

diamati 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

mengamati 

metakognisi 

siswa dalam 

menyelesaikan 

soal  

Tabel berlanjut 
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Lanjutan tabel 2.3 

  sama halnya 

dengan siswa 

dengan 

kemampuan 

rendah hanya 

mampu 

memenuhi 

indikator 

pengetahuan 

deklaratif, (2) 

keterampilan 

metakognisi,  

siswa dengan 

kemampuan 

tinggi mampu 

memenuhi semua 

indikator kecuali 

indikator 

evaluasi, sedang 

siswa dengan 

kemampuan 

sedang mampu 

memenuhi satu 

sub indikator dari 

indikator 

perencanaan, dua 

sub indikator dari 

indikator 

pemantauan dan 

indikator 

evaluasi, dan 

untuk siswa 

dengan 

kemampuan 

rendah untuk 

masing-masing 

indikator hanya 

memenuhi satu 

sub indikator. 

 matematika 

berbasis pisa 

pada konten 

change and 

relationship, 

sedangkan 

penelitian ini 

mengamati 

mengenai 

metakognisi 

siswa dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

bertipe PISA 

pada konten 

shape and 

space. 

4 Nova Ratnasari, 

2018, Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Tulungagung, 

”Tingkat 

Metakognisi Siswa 

dalam 

Memecahkan  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa subjek 

berkemampuan 

tinggi termasuk 

kategori tingkat 

metakognisi ke-6 

(reflective use) 

yaitu  

a) Metode 

penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

b) Jenis 

penelitian 

sama-sama  

a) Lokasi 

penelitian 

berbeda, 

peneliti 

terdahulu 

melaksanakan 

penelitian di 

SMP Negeri 1 

Sumbergempol  

  

Tabel berlanjut 
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Lanjutan tabel 2.3 

 Masalah 

Matematika 

Berdasarkan 

Kemampuan 

Akademik Siswa 

pada Soal Cerita 

Materi Pecahan 

Kelas VII-D di 

SMP Negeri 1 

Sumbergempol 

Tulungagung” 

menggunakan 

pemikirannya 

yang bersifat 

reflektif, subjek 

berkemampuan 

sedang termasuk 

kategori tingkat 

metakognisi ke-4 

(strategic use) 

yaitu metakognisi 

yang 

menggunakan 

pemikirannya 

yang bersifat 

strategi, subjek 

berkemampuan 

rendah termasuk 

kategori tingkat 

metakognisi ke-2 

(aware use) yaitu 

berfikir dengan 

menggunakan 

kesadaran. 

berdasarkan data 

deskriptif. 

Tulungagung, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 

Selopuro. 

b) Out put yang 

diamati 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

mengamati 

tingkat 

metakognisi 

siswa dalam 

memecahkan 

masalah 

matematika 

berdasarkan 

kemampuan 

akademik 

siswa pada soal 

cerita materi 

pecahan, 

sedangkan 

penelitian ini 

mengamati 

mengenai 

metakognisi 

siswa dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

bertipe PISA 

pada konten 

shape and 

space. 

 

Demikian penelitian- penelitian    terdahulu yang menurut peneliti memiliki 

kajian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak 

kesamaanya adalah pada letak pendekatan penelitian. Hal yang membedakan 

dengan penelitian di atas adalah, pada penelitian ini sebagai bahan untuk 

mengetahui metakognisi siswa, Peneliti menggunakan soal berbasis PISA. 
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Peneliti  memaparkan  perbedaan  yang  telah  disebutkan  di  gunakan  

sebagai bahan pertimbangan untuk memaparkan kajian teori yang akan ditulis, 

selain itu sebagai salah satu pelengkap jika dari penelitian terdahulu belum 

diterangkan. 

 

F. Paradigma Penelitian 

Dalam penyelesaian masalah siswa perlu mengelola pemikirannya dengan 

baik dengan cara memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan mengontrol 

serta merefleksi proses dan hasil pemikirannya sendiri sehingga siswa mampu 

melakukan penyelesaian masalah secara tepat. Polya menyatakan salah satu bentuk 

pengorganisasian dalam menyelesaikan masalah matematika meliputi empat 

langkah, yakni: (1) memahami masalah; (2) merencanakan tindakan penyelesaian; 

(3) melaksanakan rencana penyelesaian; (4) memeriksa kembali jawaban.138 Hal ini 

sesuai dengan pendapat Lester yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari 

pengajaran pemecahan masalah dalam matematika adalah tidak untuk melengkapi 

siswa dengan sekumpulan keterampilan atau proses, tetapi lebih menekankan 

kepada bagaimana siswa berpikir tentang dirinya sendiri dalam menyelesaikan 

masalah.139 Proses berpikir tentang dirinya sendiri disebut metakognisi. 

Metakognisi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang kognisi siswa yang 

melibatkan kesadaran berpikirnya sendiri dalam hal kemampuan merencanakan 

(planning) proses berpikirnya, memantau (monitoring) proses berpikir serta 

mengevaluasi (evaluation) proses berpikir dan hasil berpikir siswa pada saat 

memecahkan masalah. Berdasarkan pendapat para ahli tentang komponen 

                                                           
138 Purnomo, “Karakteristik Proses …,” hal. 82 
139 Mustamin Anggo, “Perlibatan Metakognisi dalam Pemecahan Masalah Matematika,” 

dalam Jurnal Edumatica 1, no. 1 (2011): 25 
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metakognisi, maka komponen metakognisi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan metakognisi (metacognitive knowledge) dan pengalaman 

metakognisi (metacognitive experiences). 

Kemampuan metakognisi berkaitan dengan proses berpikir seseorang 

tentang cara berpikirnya sehingga dapat menemukan strategi yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan pengertian metakognisi, dapat 

diartikah bahwa metakognisi yang dimiliki oleh siswa mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan metakognisi sangat diperlukan 

siswa dalam proses berpikirnya saat menyelesaikan masalah.  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan 

kualitas pendidikan matematika terutama yang berhubungan dengan metakognisi 

dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan masalah 

kehidupan sehari-hari. Bagan paradigma penelitian dapat dilihat pada bagan 2.1 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Paradigma Penelitian 

  

Metakognisi 

merupakan hal 

yang sangat 

berpengaruh 

pada 

kemampuan 

siswa dalam 

menyelesaikan 

masalah 

Polya menyatakan ada 

empat langkah dalam 

menyelesaikan masalah 

matematika, yakni: (1) 

memahami masalah; (2) 

merencanakan tindakan 

penyelesaian; (3) 

meleaksanakan rencana 

penyelesaian; (4) 

memeriksa kembali 

jawaban 

Proses 

berpikir dalam 

menyelesaikan 

masalah 

Komponen metakognisi: 

1. Pengetahuan metakognisi (metacognitive 

knowledge) 

2. Pengalaman metakognitif (metacognitive 

experiences) 


