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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

Metakognisi berkaitan dengan proses berpikir siswa tentang berpikirnya 

agar menemukan strategi yang tepat dalam memecahkan masalah. Keterampilan 

metakognisi sangat penting dalam memecahkan masalah matematika, sehingga 

keterampilan tersebut perlu ditingkatkan.1 Untuk meningkatkan keterampilan 

metakognisi diperlukan adanya kesadaran yang harus dimiliki siswa pada setiap 

langkah berpikirnya. Menurut Wilson, kesadaran berpikir seseorang dapat diamati. 

Sehingga tingkat kesadaran berpikir siswa dapat diamati pada langkah-langkah 

yang dilakukannya dalam menyelesaikan suatu masalah.2 Namun setiap siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah.  Dalam 

penelitian ini, ditemukan beberapa yang unik yang disebut sebagai temuan 

penelitian. Berdasarkan temuan penelitian maka dapat kita ketahui bahwa 

penelitian tentang tingkat metakognisi siswa dalam memecahkan masalah 

matematika pada soal cerita materi pecahan kelas VII-D SMPN 1 Sumbergempol 

Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 memberikan hasil yang diharapkan, temuan 

yang dihasilkan didukung pendapat yang sudah ada dan temuan baru yang sesuai 

dengan tingkat metakognisi siswa. 

 

                                                           
1Theresia Krisnawati Nugrahaningsih, Metakognisi Siswa SMA Kelas Akselerasi Dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika, Magistra No. 82 Th. XXIV, Desember 2012, ISSN: 0215-

9511 
2Sekretariat Penyuntingan dan Tata Usaha, Jurnal Entropi Inovasi Penelitian,Pendidikan 

dan Pembelaran Sains, (Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo), 

Vol. 1, No.2, Hal 121-243, Agustus 2017, ISSN 1907-1965. 
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A. Tingkat Kemampuan Metakognisi Siswa Berdasarkan Kemampuan 

Akademik Siswa 

1. Siswa Berkemampuan Akademik Tinggi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian siswa yang berkemampuan 

akademik tinggi memiliki metakognisi pada tingkat 6 yaitu menggunakan 

pemikirannya yang bersifat reflektif (Reflective Use). Hal ini dapat dilihat pada 

siswa yang berkemampuan tinggi  bahwa pada tahap perencanaan ia mampu 

memahami dan mengetahui hal-hal penting yang terdapat pada soal, ia juga 

mampu memahami permasalahan dan memecahakannya dengan strategi yang 

tepat dan benar untuk menunjukkan ketepatan berpikirnya. Kemudian pada 

Selain itu ia juga memahami dan menguasai kosep matematika yang mendasari 

permasalahan yang telah diberikan, ia juga mampu mengecek setiap langkah 

pengerjaanya dan memperbaikinya apabila ia melakukan kesalahan. Setelah 

selesai mengerjakanya dan mendapatkan hasil akhir ia meyakini bahwa hasil 

pekerjaanya tersebut sudah tepat dan benar. yaitu pemikiran yang berkaitan 

dengan refleksi individu dalam proses berpikirnya sebelum dan sesudah atau 

bahkan selama proses berlangsung dengan mempertimbangkan kelanjutan dan 

perbaikan hasil pemikirannya. Dalam hal ini, siswa menyadari dan 

memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam langkah-langkah penyelesaian 

masalah.3 Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan masalah sangat tergantung 

pada kesadaran berpikirnya. Menurut Wilson, kesadaran berpikir seseorang 

                                                           
3 Theresia Laurens, Oktober 2010. Penjenjangan Metakognisi Siswa yang Valid dan 

Realibilitas, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 17, No.2. 
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dapat diamati. Sehingga tingkat kesadaran berpikir siswa dapat diamati pada 

langkah-langkah yang dilakukannya dalam menyelesaikan suatu masalah. 4 

2. Siswa Berkemampuan Akademik Sedang 

Siswa yang memiliki kemampuan akademik sedang memiliki metakognisi 

pada tingkat 4 yaitu menggunakan pemikirannya yang bersifat strategi 

(Strategic Use), artinya siswa tersebut secara sadar menggunakan berbagai 

strategi untuk ketepatan berpikirnya. Hal ini dapat dilihat bahwa ia mampu 

memahami dan mengetahui hal-hal penting yang terdapat pada soal. Ia juga 

menyadari kemampuannya dan mengetahui apa yang harus dilakukannya. 

Selain itu ia juga sering mencoba-coba strategi untuk memecahkan masalah. 

Mengecek dan menghitung kembali pekerjaannya. Ia juga mampu menguasai 

konsep matematika yang berkaitan dengan masalah yang diberikan serta 

meyakini atas pekerjaan dan hasil jawaban yang telah ia peroleh. Seperti yang 

dikatakan Theresia Laurents bahwa penggunaan pemikiran secara strategis 

merupakan jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan individu dalam 

proses berpikirnya secara sadar dengan menggunakan strategi-strategi khusus 

yang dapat meningkatkan ketepatan berpikirnya. Dalam hal ini, siswa sadar 

dan mampu menyeleksi strategi atau keterampilan khusus untuk 

menyelesaikan masalah. 5 

 

                                                           
4Sekretariat Penyuntingan dan Tata Usaha, Jurnal Entropi Inovasi Penelitian,Pendidikan 

dan Pembelaran Sains, (Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo), 

Vol. 1, No.2, Hal 121-243, Agustus 2017, ISSN 1907-1965. 
5 Theresia Laurens, Oktober 2010. Penjenjangan Metakognisi Siswa yang Valid dan 

Realibilitas, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 17, No.2. 
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3. Siswa Berkemampuan Akademik Rendah 

Siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah memiliki metakognisi 

pada tingkat 2 yaitu menggunakan pemikirannya dengan kesadaran (Aware 

Use). Hal ini dapat dilihat bahwa, ia mampu memahami masalah dalam soal 

tersebut namun ia merasa kebingungan ketika membaca masalah karena belum 

menemukan ide dari apa yang dibaca. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri siswa yang 

dikatakan oleh Hamalik bahwa siswa yang berkemampuan akademik rendah 

dan lamban dalam berpikir kurang memiliki abilitas kreatif dan abilitas untuk 

merencakan.6  Ia mampu menyadari kelemahan yang dimiliki, jadi ia mampu 

mengetahui apa yang tidak diketahuianya. Ia kurang mampu menguasai konsep 

matematika yang mendasari permasalahan tersebut, sehingga ia tidak mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan benar. Seperti yang dikatan 

Theresia Laurents bahwa berpikir dengan menggunakan kesadaran adalah jenis 

pemikiran yang berkaitan dengan kesadaran siswa mengenai apa dan mengapa 

siswa melakukan pemikiran tersebut. Dalam hal ini, siswa menyadari bahwa ia 

harus menggunakan suatu langkah penyelesaian masalah dengan memberikan 

penjelasan mengapa ia memilih penggunaan langkah tersebut.7 

 

 

 

                                                           
6 Oemar Hamali, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 

2004) Cet.IV. hlm. 146 
7 Theresia Laurens, Oktober 2010. Penjenjangan Metakognisi Siswa yang Valid dan 

Realibilitas, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 17, No.2. 

 



126 
 

 
 

B. Kesamaan Dan Perbedaan Tingkat Metakognisi Siswa Berdasarkan 

Kemampuan Akademik Dengan Kategori Subjek Tinggi, Sedang Dan 

Rendah Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pada Soal Cerita 

Pecahan. 

 Pada tahap perencanaan subjek tinggi dan subjek sedang mampu 

memahami permasalahan dan hal – hal penting yang terdapat dalam soal dan tidak 

mengalami kesulitan ataupun kebingungan dalam memecahkan masalah tersebut 

karena subjek tinggi dan subjek sedang mampu menguasai konsep matematika 

yang berkaitan dengan soal tersebut. Sehingga masalah tersebut dapat 

diselesaikan dengan benar. Sedangkan subjek rendah mampu memahami masalah 

dan hal-hal penting yang terdapat pada soal namun subjek rendah masih 

mengalami kesulitan dan kebingungan dalam menentukan konsep dan rumus 

dalam memecahkan masalah tersebut. Sehingga subjek rendah tidak mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. 

 Pada tahap pemantauan, subjek tinggi dan subjek sedang mampu 

mengaplikasikan strategi tersebut pada masalah lain. Subjek sedang mengalami 

kesalahan konsep dan rumus namun ia mampu memperbaikinya dan mampu 

memberikan alasan yang tepat untuk mendukung pemikirannya tersebut. 

Sedangkan subjek rendah mengalami kesulitan dan kebingungan, ia sadar 

mengalami kesalahan kosep dan rumus namun tidak bisa memperbaikinya. 

 Pada tahap evaluasi, subjek tinggi mampu melakukan tahap ini dan 

mengecek kembali setiap langkah pekerjaannya serta meyakini setiap langkah 

pekerjaanya dan hasil yang diperolehnya sudah benar. Subjek sedang dan rendah 
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juga melakukan tahap evaluasi namun subjek sedang dan rendah kurang yakin 

atas hasil yang telah diperoleh. 

 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anderson, Pearson  Nasution  dan 

Usman apabila siswa memiliki tingkat kemampuan akademik berbeda kemudian 

diberi pengajaran yang sama, maka hasil belajar (pemahaman konsep) akan 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya, karena hasil belajar 

berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mencari dan memahami materi 

yang dipelajari.8

                                                           
8Jurnal psikologi tentang kecerdasan akademik dan pengetahuan awal sebagai penentu 

prestasi mahasiswa. http://shantycr7.blogspot.co.id/2013/07/contoh-jurnal-psikologi-tentang.html.  

(diakses,  12 November 2017) 

http://shantycr7.blogspot.co.id/2013/07/contoh-jurnal-psikologi-tentang.html
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