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BAB II  

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Metakognisi 

Menurut Solso et al (2008:266) mengatakan bahwa metakognisi 

merupakan salah satu pemrosesan otomatis dalam memori manusia. 

Contoh simpel dari metakognisi adalah bagai mana seseorang 

mengetahui jumlah waktu yang harus mereka habiskan untuk 

mempelajari setiap item yang harus diingat atau bagaimana orang-

orang mengetahui bahwa mereka mengetahui suatu judul film yang 

pernah mereka tonton, sekalipun mereka tidak mampu mengingat 

judul film tersebut. Kedua contoh tersebut merupakan gambaran 

metakognisi yaitu mengetahui tentang mengetahui. Ormrod 

(2009:369) berpendapat metakognisi merupakan pengetahuan dan 

keyakinan mengenai proses-proses kognitif seseorang, serta usaha-

usaha sadarnya untuk terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir 

sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Selanjutnya 

menurut Crowley, Shrager dan Siegler (1997) mengatakan: 

Metacognitive knowledge and skills are unique in the 

cognitive system in that they re both forms of declarative and 

procedural knowlwdge and mechanism by which both forms of 

knowledge may be modified. Metacognitive knowledge and 

skills, for example, support the use of existing strategies because 

when students prossess declarative metacognitive knowledge 

they know when, why, and how to use stategies. Metacognive 
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monitoring and reflection support the emergence of new 

stategies when students modify and existing strategy in response 

to a new situation. 

 

Crowley, Shrager dan Siegler menjelaskan bahwa pengetahuan dan 

keterampilan metakognisi merupakan hal yang unik dalam sistem 

kognisi, karena kedua hal tersebut merupakan modifikasi dari 

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Dimana hal 

tersebut dapat mendukung siswa untuk menetukan kapan, mengapa 

dan bagaimana menggunakan strategi dan juga membantu siswa dalam 

pemantauan dan refleksi untuk mndukung munculnya strategi baru 

ketika siswa memodifikasi strategi yang sudah ada. 

 

 
 

Gambar 2.1 : Interaksi Antara Pengetahuan Metakognitif 

Deklaratif Dan Prosedural 

Pendapat lain mengenai metakognisi dikemukakan oleh Flavel 

yang dikutip dalam Elliot et al (2000) mengatakan bahwa: 

Pengetahuan deklaratif 

mengenai stategi 

matematika dan tugas-

tugas 

Memodifikasi strategi 

yang sudah ada, 

menciptakan strategi 

baru 

Pemilihan strategi 

matematika yang tepat 

Memonitor efektifitas 

penggunaan strateginya, 

kesadaran tantang hasil 

yang tak terduga 

Perubahan dalam 

pengetahuan deklaratif 

mengenai strategi 

matematika dan tugas-

tugas 

 

Pemantauan lebih efisien 

sebagai hasil perubahan 

dalam pengetahuan 

metakognisi deklaratif 
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 Flavel analyzed as including two domains metacognitive 

knowledge and metacognitive experiences. Metacognitive 

knowledge refers to an individual’s knowledge and beliefs about 

cognitive matter gained from experience and stored in long-term 

memory. Metacognitive experience are either cognitive or 

affective experience that relate to cognitive activities. 

Flavel telah menganalisa terdapat dua domain dalam metakognisi 

yaitu yang pertama pengetahuan metakognitif, pengetahuan 

metakognitif merupakan pengetahuan dan keyakinan seseorang 

tentang masalah masalah kognitif yang berasal dari pengalaman dan 

tersimpan dalam memori jangka panjang. Kemudian domain yang 

yang kedua adalah pengalam metakognitif, pengalaman-pengalam 

kognitif maupun pengalam-pengalamn afektif yang berhubungan 

dengan aktivitas kognitif seseorang 

Sedangkan terdapat sedikit perbedaan dengan pendapat Ferrari dan 

Sternberg,1998; Khun, dkk.,1995 dalam Santrock (2010: 340) yang 

membedakan antara pengetahuan metakognitif dengan aktifitas 

metakognitif. Mereka menjelaskan bahwa, pengetahuan metakognitif  

melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pikiran seseorang pada 

saat sekarang. Hal yang termasuk ke dalam pengetahuan metakognitif 

adalah pengetahuan faktual dan pengetahuan strategis. Pengetahuan 

faktual, seperti pengetahuan tentang tugas, tujuan , atau diri sendiri 

dan pengetahuan strategis, seperti bagaimana dan kapan akan 

menggunakan prosedur spesifik untuk memecahkan problem. 

Kemudian aktifitas metakognitif terjadi saat murid secara sadar 
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menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat 

memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. 

Livingston (1997) berpendapat, “activities such as planning how to 

approach a given learning task, monitoring comprehension, and 

evaluating progress toward the completion of a task are metacognitive 

in nature. Kegiatan seperti perencanaan bagaimana pendekatan tugas 

belajar, pemantauan pemahaman, dan mengevaluasi kemajuan menuju 

penyelesaian tugas merupakan sifat dari metakognitif”. Schoenfeld 

(Waters dan Schneider, 2010: 180) menjelaskan mengenai 

penggunaan kemampuan metakognisi dalam pemecahan masalah, 

Schoenfeld berpendapat bahwa: 

A significant different between expert and novice 

mathematicians and between high- and low-performing 

strudents in their use of metacognitive skills during problem 

solving. Whereas novice tend to read the problem and then use 

trial-and-error methods to sove it, expert devote considerable 

time to analyzing the problem, planing, and verifying the result 

of their chosen strategy. 

Terdapat perbedaan signifikan antara siswa ahli dan tidak ahli 

dalam matematika dan siswa yang berprestasi tinggi dan rendah dalam 

matematika dalam menggunakan kemampuan metakognisinya dalam 

suatu pemecahan masalah. Siswa pemula cenderung hanya membaca 

masalah lalu menggunakan metode ralat dan galas. Terlihat berbeda 

ngan para siswa yang ahli dimana mereka menggunakan waktunya 

untuk menganalisis masalah, merencanakan strategi lalu kemudian 

membuktikan hasil dari strategi yang telah mereka pilih. 
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Schoenfeld (1987) juga mengemukakan tiga cara untuk 

menjelaskan mengenai metakognisi dalam pembelajaran matematika,  

(a) beliefs and intuition. What ideas about mathematics do you 

bring to your work in mathematics, and how do they shape the 

way you do mathematics; (b) your knowledge about your own 

thought processes. How accurate are you in describing your 

own thikning; (c) self-awareness, or self-regulation. How well 

do you keep track of what you’re doing when, for example, 

you’re solving problem, and how well (if at all) do you use the 

input from such observations to guide your problem solving 

actiosn. 

(a) keyakinan dan intuisi. Ide-ide matematika apa saja yang 

disiapkan untuk kerja anda dalam matematika, dan bagaimana 

ide-ide tersebut membentuk cara anda melakukan matematika; 

(b) pengetahuan anda mengenai proses berfikir anda. Seberapa 

akurat anda dalam mendeskripsikan pikiran anda; (c) kesadaran 

diri, atau regulasi diri. Seberapa baiknya anda menjaga apa yang 

harus dilakukan, untuk contoh, anda memecahkan masalah, dan 

seberapa baik (jika sama sekali) anda menggunakan input dari 

pengamatan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pemecahan 

masalah. 

Solso, dkk (2008) menjelaskan bahwa secara umum metakognisi 

merupakan bagian dari kemampuan monitor-diri terhadap 

pengetahuan pribadi (self-knowledge monitoring). Meraka 

menjelaskan bahwa proses-proses yang terlibat dalam monitoring 

metakognisi meliputi Easy of Learning Judgements (Pertimbangan 

Pemudahan Pembelajaran), Judgement of Learning (Pertmbangan 

Mengenai Hasil Pebelajaran), Feeling of Knowing Judgements 

(Pertimbangan Mengenai Perasaan Mengetahui), dan Convidence in 

retrieved answers (Keyakinan terhadap jawaban-jawaban yang 

diingat). 

NCREL (1995) dari Strategic Teaching and Reading Project 

Guidebook menjelaskan terdapat tiga elemen dasar dari metakognisi, 
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yaitu, developing a plan of action (Mengembangkan rencana 

tindakan), maintaining/monitoring the plan (mengatur/memonitir 

rencana), dan evaluating the plan (mengevaluasi rencana). NCREL 

menjelaskan lebih lanjut mengenai ketiga elemen tersebut sebagai 

berikut; 

Sebelum – ketika kamu mengembangkan rencana tindakan, tanyakan 

dirimu: 

a) Pengetahuan awal apa yang membantu dalam tugas ini? 

b) Petunjuk apa yang dapat digunakan dalam berpikir? 

c) Apa yang pertama akan saya lakukan? 

d) Mengapa saya membaca bagian ini? 

e) Berapa lama saya mengerjakan tugas ini secara lengkap? 

Selama – ketika kamu mengatur/memonitor rencana tindakan, 

tanyakan dirimu: 

a) Bagaimana saya melakukannya? 

b) Apakah saya berada pada jalur yang benar? 

c) Bagaimana saya meneruskannya? 

d) Informasi apa yang penting diingat? 

e) Akankah saya pindah pada petunjuk lain? 

f) Akankah saya mengatur langkah-langkah bergantung pada 

kesulitan? 

g) Apa yang perlu dilakukan jika saya tidak mengerti? 
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Sesudah – ketika kamu mengevaluasi rencana tindakan,tanyakan 

dirimu: 

a) Seberapa baik saya melakukannya? 

b) Apakah saya memerlukan pemikiran khusus yang lebih banyak 

atau yang lebih sedikit dari yang saya perkirakan? 

c) Apakah saya dapat mengerjakan dengan cara yang berbeda? 

d) Bagaimana saya dapat mengaplikasikan cara berpikir ini pada 

problem yang lain? 

e) Apakah saya perlu kembali pada tugas itu untuk mengisi 

“kekosongan” pada ingatan saya? 

Terdapat berbagai macam kegunaan metakognisi salah satunya 

adalah kegunaan atau pentingnya metakognisi dalam pemecahan 

masalah khususnya pemecahan masalah matematika. Menurut 

Barbacena dan Sy (2015) mengatakan bahwa “siswa yang 

memanfaatkan regulasi metakognisi dalam penyelesaian masalah 

mereka lebih sering menghasilkan jawaban yang benar dari pada 

mereka yang tidak menggunakan cara ini”. Kemudian menurut 

Nugraheni (2015) menyatakan mengenai keuntungan menggunakan 

metakognisi dalam pemecahan masalah matematika, ia mengatakan 

bahwa “salah satu keuntungan melibatjan proses metakognisi dalam 

pemecahan masalah matematika adalah terbangunnya pemahaman 

yang kuat, menyeluruh, utuh, dan mendalam terhadap permasalahan 

matematika”. Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat dikatakan 
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bahwa melibatkan proses metakognisi dalam pemecahan masalah 

matematika sangatlah dianjurkan karena dengan melibatkan proses 

metakognisi siswa akan mampu memahami permasalahan matematika 

dengan lebih baik, memilih strategi pemecahan masalah yang lebih 

baik dan menghasilkan solusi akhir yang lebih baik pula.   

 Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan definisi 

metakognisi adalah kemampuan untuk mengetahui pengetahuan yang 

ia miliki, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ia 

pelajari dan kemampuan untuk memantau perkembangan dari 

pengetahuannya. 

2. Perilaku Metakognisi 

Setelah sebelumnya telah dibahas berbagai macam hal mengenai 

metakognisi seperti definisi, unsur-nsur, kemampuan atau 

keterampilan. Kemudian selanjutnya penulis akan menjelaskan 

mengenai perilaku metakognisi. Perilaku metakognisi akan terlihat 

ketika seseorang atau siswa melakukan aktivitas metakognisi. Dimana 

disini menurut Ferrari dan Sternberg,1998; Khun, dkk.,1995 dalam 

santrok (2010),‟ aktifitas metakognitif terjadi saat murid secara sadar 

menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat 

memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan‟. Dalam hal ini 

aktifitas menyesuaikan diri dalam metakognisi disebut dengan 

regulasi disi (self-regulation), menurut Schoenfeld (1987) „kesadaran 

diri, atau regulasi diri. Seberapa baiknya anda menjaga apa yang harus 
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dilakukan, untuk contoh, anda memecahkan masalah, dan seberapa 

baik (jika sama sekali) anda menggunakan input dari pengamatan 

untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pemecahan masalah‟. 

Kemudian menurut Nugraheni (2015) “self-regulation adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan kesadarannya untuk 

mengatur proses berpikirnya. 

Kemudian Livingston (1997) berpendapat, “kegiatan seperti 

perencanaan bagaimana pendekatan tugas belajar, pemantauan 

pemahaman, dan mengevaluasi kemajuan menuju penyelesaian tugas 

merupakan sifat dari metakognitif”. Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat dikatakan kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi 

merupakan bagian dari metakognisi hal tersebut bersesuaian dengan 

pendapat NCREL (1995) dari Strategic Teaching and Reading Project 

Guidebook menjelaskan terdapat tiga elemen dasar dari metakognisi, 

yaitu, developing a plan of action (Mengembangkan rencana 

tindakan), maintaining/monitoring the plan (mengatur/memonitir 

rencana), dan evaluating the plan (mengevaluasi rencana). 

Aktifitas menyesuaikan diri atau self-regulation tentu saja 

berkaitan dengan aktifitas-aktifitas seperti merencanakan, memonitor 

dan mengevaluasi. Karena saat seseorang melakukan proses 

penyesuaian aktifitas merencanakan, memonitor dan mengevaluasi 

merupakan kunci dari sukses tidaknya proses penyesuan tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan perilaku metakognisi dapat 
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dilihat melalu aktifitas-aktifitas metakognisi yaitu aktifitas 

merencanakan, memonitor dan mengevaluasi. Dari kesimpulan 

kesimpulan tersebut dapat disusun indikator perilaku metakognisi 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Indikator Perilaku Metakognisi 

Aktivitas Indikator Perilaku Metakognisi 

Merencanakan  1) Menentukan informasi awal dan 

petunjuk awal yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

2) Menentukan/menyusun hal-hal 

yang harus dilakukan. 

3) Memperhitungkan waktu yang 

dibutuhkan. 

4) Memastikan kesesuaian 

informasi dengan 

permasalahan. 

Memonitor  1) Mengatur setiap langkah 

berjalan dengan baik. 

2) Menganalisa informasi yang 

penting untuk diingat. 

3) Memutuskan langkah-langkah 

yang akan dilakukan 

selanjutnya apakah perlu terjadi 

perubahan atau pindah pada 

petunjuk lain. 

4) Memutuskan langkah yang 

harud dilakukan jika menemui 

kendala. 

Mengevaluasi  1) Memeriksa kembali setiap 

langkah-langkah telah berjalan 

dengan baik. 

2) Memeriksa kembali apakah 

diperlukan pertimbangan 

khusus lain dalam 

menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

3) Memperkirakan kemungkinan 

cara lain yang dapat digunakan 

dalam menyelesaikan 
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permasalahan tersebut. 

4) Memperkirakan kemungkinan 

penggunaan strategi yang telah 

digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan lain. 

 

 

3. Pemecahan Masalah 

Menurut Santrock (2014), pemecahan masalah adalah merupakan 

cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Schoenfeld (Goos, Galbraith, 

dan Renshaw: 2000) mengembangkan prosedur untuk menguraikan 

protokol lisan dalam pemecahan masalah yang kemudian 

dikembangkan lagi oleh Artzt dan Armour-Thomas yang memisahkan 

Planing/Implementation kedalam dua kategori berbeda, dan 

memasukkan dua tambahan tipe peristiwa kedalam sistem kode 

protokolnya: Understanding the problem (memahami masalah), dan 

Watching and Listening (melihat dan mendengarkan). Namun, 

peristiwa Watching and Listening tidak diteliti dalam penelitian ini, 

karena peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pembahasalan dalam 

penelitian ini. Sehingga karakteristik kerangka peristiwa pemecahan 

masalah yang dikembangkan oleh Artzt dan Armour-Thomas adalah 

sebagai berikut: 

a) Reading (membaca): membaca masalah dengan keras atau dengan 

diam. 

b) Understanding (memahami masalah): mengidentifikassi 

pengetahuan tugas tertentu, mengutip penyataan masalah, 
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menunjukkan masalah dengan daftar fakta atau mengambar 

diagram, perhatikan kondisi dan tujuan dari masalah, mengingat 

masalah yang sama, perhatikan ada tidaknya informasi penting. 

c) Analysis (analisis): pilih perspektif yang tepat dan merumuskan 

masalah dalam hal tersebut, memperkenalkan mekanisme yang 

tepat dan prinsip-prinsip, mencari hubungan antara 

menyampaikan dan tujuan 

d) Exploration (eksplorasi): jika tidak ada perkembangan yang 

dibuat, carilah informasi yang mungkin dapat membantu 

penyelesaian. Memutuskan apakah akan berakhir atau lanjut. 

e) Planing (perencanaan): memilih langkah dan strategi 

penyelesaian untuk mengkombinasikan keduanya. 

f) Implementation (pelaksanaan): mengikuti rencana dengan masuk 

akal dan dengan seri perhitungan yang terstruktur dengan baik. 

g) Verification (verifikasi): cek perhitungan, memverifikasi bahwa 

solusi memenuhi kondisi masalah dan masuk akal, mengevaluasi 

proses solusi dan keyakinan dalam hasil. 

Kemudian Goos, Galbraith, dan Renshaw (2000) berpendapat bahwa: 

In additional to indentifying and categorising episodes of 

problem solving behaviour, the analysis framwork of both 

Schoenfeld and Artzt and Armour-Thomas acknowledge the 

central role of metacognitive processes in keeping the solution 

process on track, for example, by noting that the solution status 

or one’s general progress should be monitored and palns 

modified if necessary. However, a deficiency in both frameworks 

is the lack of detail in describing the types of monitoring and 

regulatory activities that would be appropriate and expected in 

each episode. The suggested scope of these metacognitive 
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activities is detailed in figure, in the columns headed Monitoring 

and Regulation. 

Goos, Galbraith, dan Renshaw  menjelasskan bahwa dalam 

penambahan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan peristiwa 

perilaku pemecahan masalah, kerangka analisis dari kedua Schoenfeld 

dan Artzt dan Armour-Thomas mengakui peran sentral proses 

metakognitif dalam menjaga proses solusi tetap pada jalur, misalnya, 

dengan mencatat bahwa status solusi atau kemajuan status umum 

seseorang harus dipantau dan rencana diubah jika diperlukan. Namun, 

kekurangan dikedua kerangka adalah kurangnya detail dalam 

mengambarkan jenis pemantauan dan regulasi yang akan sesuai dan 

diharapkan disetiap peristiwa. Ruang lingkup kegiatan metakognisi 

yang disarankan ini tergambar dalam bagan 2, di kolom Monitoring 

dan Regulasi. 
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Keterangan : 

 : proses yang sedang berlangsung 

 : proses baru 

 : arah jalannya proses 

Gambar 2.2: Model peristiwa dasar aktivtas metakognisi selama 

pemecahan masalah 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Dibawah ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan masalah yang diteliti: 

Nurmaningsih (2013) dalam penelitiannya perilaku metakognisi 

berdasarkan tingkat kemampuan dalam pemecahan masaah pola bilangan 

pada siswa kelas X SMA mengemukakan bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian non eksperimen yang bersifat survey-deskriptif dengan siswa 

Implementation 

(pelaksanaan) 

 Masuk akal, 
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 Mengikuti rencana 
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kesalahan 

perhitungan 

Deteksi 

kesalahan 
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strategi 

Verification 

(verifikasi) 

 Cek perhitungan 

 Cek bahwa solusi 

memenuhi kondisi 

masalah  

 Cek bahwa solusi 

masuk akal 

 mengevaluasi 

proses solusi 

Hasil ganjil 
Menilai hasil untuk 

akurasi dan guna 

Planing 

(perencanaan) 

 Mengenali langkah 

dan strategi 

penyelesaian untuk 

mengkombinasikan 
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kelas XB SMA Negeri 2 Pontianak sebagai partisipannya yang dibagi ke 

dalam tiga kelompok tingkat kemampuan yaitu atas, menengah dan 

bawah. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 

pada tingkat kemampuan atas, perilaku metakognisi siswa dalam 

pemecahan masalah pola nilangan termasuk kriteria aktivitas cukup 

(57,14%) (2) pada tingkat kemempuan menengah, perilaku metakognisi 

siswa dalam pemecahan masalah pola bilangan termasuk kriteria cukup 

(64,28%) (3) pada tingkat kemampuan bawah, perilaku metakognisi siswa 

dalam pemecahan masalah pola bilangan termasuk kriteria aktifitas tinggi 

(78,60%). 

Antonius dkk (2013) dalam penelitiannya analisis perilaku 

metakognisi dalam pemecahan masalah matematika yang berkaitan 

dengan tingkat berfikir kreatif siswa mengemukakan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui perilaku metakognisi siswa dalam 

pemecahan masalah matematika yang berkaitan dengan tingkat berfikir 

kreatif siswa  kelas VII SMP Negeri 2 Nanga Taman. Untuk 

mendeskripsikan keterkaitan tersebut peneliti membagi siswa dalam 3 

kelompok yaitu  tingkat kemampuan aas, tingkat kemampuan menengah 

dan tingkat kemampuan bawah dengan menggunakan tes tertulis dalam 

bentuk esai, memberikan angket metakognisi dan melakukan wawancara 

dengan siswa secara langsung. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

secara keseluruhan adalah perilaku metakognisi siswa dalam pemecahan 

masalah matematika yang berkaitan dengan tingkat berfikir kreatif 
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siswakelas VII SMP Negeri 2 Nanga Taman adalah termasuk kriteria 

aktifitas sedang atau sebesar 55,57% dari item yang tersedia dan tingkat 

berfikir kreatif secara keseluruhan termasuk kedalam kategori cukup 

kreatif atau sebesar 50%. 

Kartika, Riyadi, dan Sujadi dalam penelitiannya proses 

metakognisi dalam pemecahan masalah matematika pada siswa kelas XI 

di SMA Negeri Banyumas mengemukakan bahwa proses metakognisi 

siswa dengan kemampuan akademmik tinngi, sedang dan rendah dalam 

menyusun rencana tindakannya dilakukan dengan berusaha menyadari 

proses berpikirnyasaat mengidentifikasi informasi dalam permasalahan. 

Siswa dengan kemampuan akademik rendah mengalami kesulitan untuk 

mengingat kembali pengetahuan awal lain yang dibutuhkan dan kesulitan 

membuat rencana solusi. siswa dengan kemampuan akademmik tinngi, 

sedang dan rendah ketika memonitor tindakannya berusaha menyadari 

proses berpikirnya saat menjelaskan prosedur pemecahan masalah dengan 

melakukan verifikasi dan klarifikasi hasil pekerjaannya serta 

mengidentifikassi strategi yang digunakan sambil menggali dan 

menggunakan strategi tersebut. siswa dengan kemampuan akademmik 

tinngi dan sedang mengembangkan rencana solusi yang disusun sesuai 

rencana sedangkan siswa kemampuan akademik rendah belum mampu 

mengembangkan rencana solusi sesuai perencanaan yang disusun. Siswa 

erakademik tinggi mampu mengevaluasi hasil pekerjaannya dengan benar 

sehingga mereka dapat menjawab semua permasalahan dengan hasil akhir 
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yang benar. Siswa dengan kemampuan akademmik tinngi, sedang dan 

rendah dapat mengidentifikasi contoh penerapan strategi yang dilakukan 

untuk permasalahan lain yang sejenis namun masih kesulitan untuk 

menyebutkan alternatif pemecahan masalah lain yang lebih efektif dari 

yang telah dilakukan. 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika para siswa 

pasti akan memikirkan mengenai pengetahuan-pengetahuan yang telah 

diajarkan gurunya dalam pembelajaran dulu. Mereka akan memikirkan 

rumus apa yang harus digunakan dan strategi apa yang harus diterapkan 

untuk menyelesaikan permasalahan matematika tersebut. Dan setelah 

selesai menyelesaikan permasalahan siswa pun biasanya masih 

memikirkan apakah jawaban yang ia hasilkan sudah benar atau tidak, 

apakah cara yang ia gunakan sudah benar atau tidak. Perilaku-perilaku 

yang dilakukan oleh siswa tersebut merupakan perilaku yang 

mengambarkan kemampuan metakognisi dari siswa tersebut. Berdasarkan 

dari pengertian metakognisi menurut Flavel dikutip dari Jonassen: 2000 

(Nur‟aeni dkk: 2007) menyatakan bahwa “metakognisi adalah kesadaran 

seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk mengamati 

tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai 

informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan 

belajar sendiri”.  
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Berdasarkan definisi tersebut dapat kita lihat bahwa  kemampuan 

metakognisi juga bisa tercermin dalam perilaku siswa dalam memecahkan 

suatu permasalahan matematika. Perilaku-perilaku seperti yang sudah di 

contohkan di atas.  

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berpikir 

bahwa perilaku metakognisi siswa dapat tercermin dalam penyelesaian 

soal-soal matematika. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Kerangka Berpikir Perilaku Metakognisi Dalam 

Pemecahan Masalah

Perilaku 

metakognisi saat 

mengerjakan soal 
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