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ANALISIS METAKOGNITIF SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH SEGIEMPAT 
PADA SISWA SMP 

Abstrak  

Siswa perlu menggunakan metakognitif dalam pemecahan masalah segiempat karena ada 
keterkaitan antara metakognitif dan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan aspek keterampilan metakognitif planning, monitoring, evaluation 
dalam pemecahan masalah segiempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Waktu pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Subjek pada 
penelitian ini adalah kelas VII C SMP N 1 Gatak yang berjumlah 32 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dengan membandingkan data hasil 
tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian diperoleh siswa dengan kemampun tinggi dapat menggunakan keterampilan 
metakognitif secara maksimal, pada siswa dengan kemampuan sedang belum 
menggunakan keterampilan metakognitif secara maksimal, pada siswa dengan 
kemampuan rendah belum menggunakan keterampilan metakognitif secara maksimal. 

Kata kunci: metakognitif, keterampilan metakognitif, pemecahan masalah, segiempat 

 Abstracts 

Students have to use metacognitive problem solving quadrilateral because there is a 
correlation between metacognitive and problem solving. This study aims to describe 
aspects of metacognitive skills of planning, monitoring, evaluation in problem solving 
quadrilateral. This research is a qualitative research. The duration of the studies in the 
second semester of the 2015/2016 academic year. Subjects in this study were class VII C 
SMP N 1 Gatak totaling 32 students. The technique of collecting data are using the test 
method, interviews, observation, and documentation.  Data validation was done by 
triangulation method by comparing the test data, interviews, observation and 
documentation. Data analysis technique conducted in stages, data reduction, data 
presentation, verification and conclusion. The results obtained by students with high 
ability can use metacognitive skills to the maximum, the students with the ability're not 
using metacognitive skills to the maximum, on students with low ability not use 
metacognitive skills to the fullest. 

Keywords : metacognitive , metacognitive skills , problem solving , quadrilateral 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu dasar yang selalu berdampingan dengan keseharian manusia sehingga 

perlu dipelajari di setiap jenjang pendidikan.  Abdurrahman (2010: 253) mengemukakan bahwa 

berbagai alasan perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada siswa pada hakikatnya dapat 

diringkaskan karena masalah kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika bertujuan 

mengembangkan jiwa kemandirian, rasa ingin tahu, kritis, kreatif, aktif, penalaran, pemahaman, dan 

rasa ingin mencoba-coba. Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran matematika yang dituangkan 

dalam Peraturan 3 Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 
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Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut 1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma 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 pernyatan matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh, 4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah dan 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 (Depdiknas, 2006: 346). 

Mempelajari matematika memerlukan proses berfikir untuk mengontrol apa yang dipikirkan, 

apa yang dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan. Proses pengontrolan ini berkaitan dengan 

metakognitif dan matematika. Amri dan Ahmadi (2010: 149) mengemukakan bahwa metakognitif 

adalah kesadaran berfikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, dalam konteks 

pembelajaran siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan modalitas belajar 

yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Berdasarkan pendapat 

diatas dapat disimpulkan metakognitif adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol proses 

berfikirnya. Proses berfikir biasanya terjadi ketika kegiatan belajar berlangsung. Erat hubunganya 

kegiatan belajar dengan metakognitif siswa. 

Kesadaran proses berfikir pada siswa ketika belajar dapat mengontrol aktifitas belajar. 

Pengontrolan ini memunculkan kemampuan siswa berfikir sendiri seperti mengerti proses pemikiran, 

mengambil keputusan, kemampuan afektif dan psikomotorik. Apabila siswa komitmen terhadap 

tujuan, dia akan mencapai titik kefokusan dalam memperhatikan tugas yang dapat mengatur 

keseluruhan sehingga, dapat mengatur aktifitas belajar sendiri dan dapat meningkatkan efektisitas 

belajar. Metakognitif penting dimiliki setiap siswa karena melalui metakognitif siswa mampu secara 

lisan maupun tertulis mengungkapkan gagasan-gagasan berfikir dan tertuang dalam penyelesaian 

masalah matematika. Penyampaian pendapat, pemahaman konsep, pemilihan strategi yang tepat, 

alternatif penyelesaian merupakan gagasan-gagasan berfikir, semuanya terstruktur untuk 

menyelesaikan masalah matematika. Melalui pembelajaran matematika, siswa diarahkan untuk 

menyadari keterampilan berfikir yang bertujuan meningkatkan metakognitif. Budiningsih (2012: 51) 

menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi 

baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Metakognitif sebagai 

petunjuk jalannya proses kognitif melalui intruksi-intruksi untuk meningkatkan kemampuan berfikir 
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secara kritis, cepat dan logis. Pada kegiatan belajar, proses kognitif mengintruksikan kepada diri 

sendiri agar dalam proses pembelajaran mereka selalu memonitor kesadaran berfikir. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas VII SMP N 1 Gatak pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016 dan pengalaman guru matematika, diperoleh informasi bahwa secara 

keseluruhan siswa masih tergolong lemah dalam pemecahkan masalah pada materi segiempat 

ditunjukkan dengan 1). Rendahnya metakognitif siswa dalam menyampaikan ide/gagasan berfikir 

baik secara lisan maupun tertulis dalam pemecahan masalah segiempat masih kurang, 2). Siswa 

kesulitan dalam mengubah soal cerita ke dalam kalimat  matematika, 3). Siswa masih lemah dalam 

konsep segiempat seperti proses menentukan panjang, lebar, keliling dan luas, 4). Siswa kurang teliti 

dalam proses penghitungan. Sehingga hasil akhir tidak sesuai dengan jawaban. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana profil metakognitif siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah segiempat, bagaimana profil 

metakognitif siswa dengan kemampuan matematika sedang dalam memecahkan masalah segiempat, 

bagaimana profil metakognitif siswa dengan kemampuan matematika rendah dalam memecahkan 

masalah segiempat. Penelitian mempunyai beberapa tujuan yang harus dicapai diantaranya untuk 

mendiskripsikan profil metakognitif siswa dengan kemampuan matematika tinggi dalam 

memecahkan masalah segiempat, untuk mendiskripsikan profil metakognitif siswa dengan 

kemampuan matematika sedang dalam memecahkan masalah segiempat dan untuk mendiskripsikan 

profil metakognitif siswa dengan kemampuan matematika rendah dalam memecahkan masalah 

segiempat. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi 

kualitatif yang memanfaatkan analisis induktif. Menurut Sutama (2012: 61) penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada penggambaran terperinci tentang semua kegiatan atau situasi tertentu, atau 

penggambaran sikap atau perilaku orang dan lebih memberikan tekanan kepada pemahaman serta 

makna yang berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu. Waktu penelitian semester genap tahun ajaran 

2015?2016. subjek penelitian guru dan siswa SMP N 1 Gatak. Teknik pengumpulan data yaitu: (1) 

metode tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa; (2) metode observasi digunakan untuk 

memperoleh data yang berhubungan materi, kegiatan belajar mengajar, masalah yang dihadapi 

siswa, masalah yang dihadapi guru dan siswa pada pembelajaran matematika; (3) Metode 

wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan mendukung 

hasil data yang diperoleh; (3) Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh 

informasi yang lebih banyak dan mendukung hasil data yang diperoleh; (4) Metode dokumentasi 
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pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil sekolah, identitas siswa, 

merekam hasil wawancara dengan guru matematika, foto hasil tes pekerjaan siswa pada proses 

penelitian, foto kelas, foto sekolah. 

Keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

triangulasi. Zuldafrial dan Lahir (2012: 95) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan 

data dengan metode triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil tes 

dilakukan analisis, wawancara digunakan peneliti sebagai cara mendapatkan informasi selanjutnya 

dilakukan proses dokumentasi untuk memperkuat dengan bukti foto dan rekaman wawancara. Dari 

data yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk membandingkan dan mengecek suatu informasi 

yang diperoleh dari data penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menganalisis kemampuan keterampilan metakognitif berdasarkan jawaban-jawaban dari 

siswa. Jacob and Paris ( Schraw, 199: 354-355) mengemukakan peraturan kognisi mengacu pada 

kegiatan metakognitif yang membantu mengontrol pemikiran seseorang atau belajar. Kegiatan 

metakognitif dijelaskan dalam aspek-aspek keterampilan metakognitif, tiga keterampilan penting 

termasuk dalam metakognitif yaitu: planning, monitoring, evalution. Peneliti mengambil tiga 

kategori dalam kemampuan keterampilan metakognitif yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 

nilai siswa. 

3.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Jawaban Subjek 1 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa di atas dan membandingan dengan kunci jawaban 

terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah dengan benar sesuai aspek-aspek 

keterampilan metakognitif. Gambar 1 membuktikan bahwa siswa mampu menuliskan 
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tahap dari apa yang diketahui, ditanya, dijawab dan menentukan strategi pemecahan 

masalah. Selain itu siswa mampu menerapkan rumus dan menggunakan informasi untuk 

pemecahan masalah. Siswa melakukan ketepatan dalam menghitung dan mendapatkan 

hasil yang tepat. Namun, siswa tidak menuliskan kesimpulan hasil jawaban yang diperoleh. 

Berikut peneliti sajikan penggalan wawancara subjek 1 

P : Rumus apa yang kamu gunakan pada soal tersebut? 

S1: Rumus belah ketupat 

P : Apa yang pertama kali kamu kerjakan dengan informasi tersebut? 

S1: menuliskan yang diketahui, ditanya, dan rumus 

P : Apa yang akan kamu cari dengan masalah tersebut? 

S1: mencari nilai x dan mencari panjang diagonal 2 

P : Apakah pekerjaanmu sudah tepat? 

S1 : sudah 

P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

S1 : Iya 

P : Bagaimana cara kamu memeriksa kembali? 

S1 : Dibaca dari awal 

P : Apakah perlu kamu menuliskan kesimpulan? 

S1: Perlu  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa mampu menjelaskan cara memeriksa 

kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa menyatakan bahwa menuliskan hasil 

kesimpulan itu perlu, namun siswa lupa menuliskan kesimpulan jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Jawaban Subjek 2 Soal Nomor 1 
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Berdasarkan hasil pekerjaan siswa di atas dan membandingan dengan kunci jawaban 

terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah dengan benar sesuai aspek-aspek 

keterampilan metakognitif. Gambar 1 membuktikan bahwa siswa mampu menuliskan 

tahap dari apa yang diketahui, ditanya, dijawab dan menentukan strategi pemecahan 

masalah. Selain itu siswa mampu menerapkan rumus dan menggunakan informasi untuk 

pemecahan masalah. Siswa melakukan ketepatan dalam menghitung dan mendapatkan 

hasil yang tepat. Siswa menuliskan kesimpulan hasil jawaban yang diperoleh. 

Berikut peneliti sajikan penggalan wawancara subjek 2 

P : Informasi apa yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal no 1? 

S2 : Panjang diagonal 1, panjang diagonal 2, luas belah ketupat 

P : Rumus apa yang kamu gunakan pada soal tersebut? 

S2: Rumus belah ketupat 

P : Apa yang pertama kali kamu kerjakan dengan informasi tersebut? 

S2: mencari nilai x 

P : Apa yang akan kamu cari dengan masalah tersebut? 

S2: mencari nilai x dan mencari panjang diagonal 2 

P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

S2 : iya 

P : Bagaimana cara kamu memeriksa kembali? 

S2 : Melihat kembali jawaban 

P : Apakah perlu kamu menuliskan kesimpulan? 

S2: Perlu 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa mampu menjelaskan cara memeriksa 

kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa menyatakan bahwa menuliskan hasil 

kesimpulan itu perlu. 

 

 

Gambar 3 Jawaban Subjek 3 Soal Nomor 1 
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Berdasarkan hasil pekerjaan siswa di atas dan membandingan dengan kunci jawaban 

terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah dengan benar sesuai aspek-aspek 

keterampilan metakognitif. Gambar 3 membuktikan bahwa siswa mampu menuliskan 

tahap dari apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Siswa mampu menerapkan rumus dan 

menggunakan informasi untuk pemecahan masalah. Namun, siswa kurang teliti dalam 

menggunakan informasi, sehingga siswa melakukan kesalahan dalam menghitung dan 

mendapatkan hasil yang salah. Siswa juga tidak menuliskan kesimpulan hasil jawaban. 

Berikut peneliti sajikan penggalan wawancara subjek 3 

P : Informasi apa yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal no 1? 

S3: Panjang diagonal 1, panjang diagonal 2, luas belah ketupat 

P : Rumus apa yang kamu gunakan pada soal tersebut? 

S3: Rumus bangun belah ketupat 

P : Apa yang pertama kali kamu kerjakan dengan informasi tersebut? 

S3: menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

P : Apa yang akan kamu cari dengan masalah tersebut? 

S3: mencari nilai x dan mencari panjang diagonal 2 

P : Apakah pekerjaanmu sudah tepat? 

S3 : belum 

P : mengapa belum tepat? 

S3 : hasilnya masih salah 

P : apa yang menyebabkan hasilnya masih salah? 

S3 : salah dalam mengalikan diagonal 1 dan diagonal 2 

P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam perhitungan? dimana kesulitan itu? 

S3 : mengalami, pada perkalian diagonal 1 dan diagonal 2 salah satu diagonal terdapat 

variabel karena itu saya kesulitan 

P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

S3 : Iya memeriksa kembali 

P : Bagaimana cara kamu memeriksa kembali? 

S3 : Dicermati satu satu 

P : Apakah perlu kamu menuliskan kesimpulan? 

S3: Perlu, tapi saya lupa menuliskannya 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa mampu menjelaskan cara memeriksa 

kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa menyatakan bahwa menuliskan hasil 

kesimpulan itu perlu, namun siswa lupa menuliskan kesimpulan jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Jawaban Subjek 4 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa di atas dan membandingan dengan kunci jawaban 

terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah dengan benar sesuai aspek-aspek 

keterampilan metakognitif. Gambar 1 membuktikan bahwa siswa mampu menuliskan 

tahap dari apa yang diketahui, ditanya, dijawab dan menentukan strategi pemecahan 

masalah. Selain itu siswa mampu menerapkan rumus dan menggunakan informasi untuk 

pemecahan masalah. Siswa melakukan ketepatan dalam menghitung dan mendapatkan 

hasil yang tepat. Namun, siswa tidak menuliskan kesimpulan hasil jawaban yang diperoleh. 

Berikut peneliti sajikan penggalan wawancara subjek 4 

P : Informasi apa yang kamu perlukan dalam menyelesaikan soal no 1? 

S4 : Panjang diagonal 1, panjang diagonal 2, luas belah ketupat 

P : Rumus apa yang kamu gunakan pada soal tersebut? 

S4: Rumus belah ketupat 

P : Apa yang pertama kali kamu kerjakan dengan informasi tersebut? 

S4: menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

P : Apa yang akan kamu cari dengan masalah tersebut? 

S4: mencari nilai x dan mencari panjang diagonal 2 

P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

S4 : Iya 

P : Bagaimana cara kamu memeriksa kembali? 

S4 : Dibaca kembali 

P : Apakah perlu kamu menuliskan kesimpulan? 

S4: Perlu, tapi saya lupa menulis kesimpulan 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa mampu menjelaskan  cara memeriksa 

kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa menyatakan bahwa menuliskan hasil 

kesimpulan itu perlu, namun siswa lupa menuliskan kesimpulan jawaban. 

 

 

Gambar 5 Jawaban Subjek 5 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa di atas dan membandingan dengan kunci jawaban 

terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah dengan benar sesuai aspek-aspek 

keterampilan metakognitif. Gambar 5 membuktikan bahwa siswa mampu menuliskan 

tahap dari apa yang diketahui, ditanya, dijawab dan menentukan strategi pemecahan 

masalah. Selain itu siswa mampu menerapkan rumus dan menggunakan informasi untuk 

pemecahan masalah. Siswa melakukan ketepatan dalam menghitung dan mendapatkan 

hasil yang tepat. Namun, siswa tidak menuliskan kesimpulan hasil jawaban yang diperoleh. 

Berikut peneliti sajikan penggalan wawancara subjek 5  

P : Informasi apa yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal no 1? 

S5: Panjang diagonal 1, panjang diagonal 2, luas belah ketupat 

P : Rumus apa yang kamu gunakan pada soal tersebut? 

S5: Rumus belah ketupat 

P : Apa yang pertama kali kamu kerjakan dengan informasi tersebut? 

S5: menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya 

P : Apa yang akan kamu cari dengan masalah tersebut? 

S5: mencari panjang diagonal 2 

P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

S5 : Iya 

P : Bagaimana cara kamu memeriksa kembali? 

S5 : Diteliti satu-satu 

P : Apakah perlu kamu menuliskan kesimpulan? 

S5: Perlu, tapi saya lupa menuliskanya 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa mampu menjelaskan cara memeriksa 

kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa menyatakan bahwa menuliskan hasil 

kesimpulan itu perlu, namun siswa lupa menuliskan kesimpulan jawaban. 

 

 

Gambar 6 Jawaban Subjek 6 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa di atas dan membandingan dengan kunci jawaban 

terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah dengan benar sesuai aspek-aspek 

keterampilan metakognitif. Gambar 6 membuktikan bahwa siswa mampu menuliskan 

tahap dari apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Siswa mampu menerapkan rumus dan 

menggunakan informasi untuk pemecahan masalah. Namun, siswa kurang teliti dalam 

menggunakan informasi, siswa melakukan kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan 

hasil yang salah. Siswa juga tidak menuliskan kesimpulan hasil jawaban yang diperoleh. 

Berikut peneliti sajikan penggalan wawancara subjek 6 

P : Informasi apa yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal no 1? 

S6: Panjang diagonal 1, panjang diagonal 2, luas belah ketupat 

P : Rumus apa yang kamu gunakan pada soal tersebut? 

S6: Rumus belah ketupat 

P : Apa yang pertama kali kamu kerjakan dengan informasi tersebut? 

S6: mencari nilai x 

P : Apa yang akan kamu cari dengan masalah tersebut? 

S6: mencari panjang diagonal 2 

P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

S6 : Iya 

P : Bagaimana cara kamu memeriksa kembali? 

S6 : Dibaca sekilas 

P : Apakah perlu kamu menuliskan kesimpulan? 

S6: Perlu, tapi saya lupa menuliskannya 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa mampu menjelaskan cara memeriksa 

kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa menyatakan bahwa menuliskan hasil 

kesimpulan itu perlu, namun siswa lupa menuliskan kesimpulan jawaban. 

Setelah menganalisa data dalam penelitian, peneliti mendapatkan data berupa nilai tes, 

hasil observasi, hasil wawancara peneliti dengan siswa dan hasil jawaban dalam 

menyelesaian soal tes. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis kemampuan 

metakognitif siswa dalam pemecahan masalah. Peneliti menganalisis kemampuan 

keterampilan metakognitif berdasarkan jawaban-jawaban dari siswa. Tiga keterampilan 

penting yang termasuk dalam metakognitif yaitu: planning, monitoring, evalution. Pada 

aspek metakognitif planning, peneliti menggunakan indikator keterampilan metakognitif 

dalam memahami permasalahan dan menentukan strategi untuk penyelesaian masalah 

sesuai langkah-langkah Polya. Siswa dapat dikatakan menggunakan keterampilan 

metakognitif pada indikator siswa memahami permasalahan. Apabila siswa mampu 

menuliskan tahap dari diketahui, ditanya dan dijawab. Terbukti dari hasil jawaban siswa 

telah mampu menuliskan tahap dari diketahui, ditanya dan dijawab. Siswa mampu 

mengurai informasi yang ada pada soal, siswa mampu menemukan pesan tersirat dan 

merumuskannya sehingga siswa memperoleh jawaban yang tepat. Siswa dikatakan mampu 

menggunakan keterampilan metakognitif pada indikator menerapkan rumus dalam 

pemecahan masalah. Apabila siswa mampu menerapkan rumus dengan tepat, setelah 

menuliskan tahap dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Siswa juga mendapatkan hasil 

jawaban yang tepat. Hal itu dapat dibukti pada hasil pekerjaan dan hasil wawancara siswa. 

Siswa dapat dikatakan menggunakan keterampilan metakognitif aspek evalution pada 

indikator ketepatan menghitung secara maksimal. Apabila, siswa mampu memecahkan 

masalah, melakukan ketepatan dalam proses menghitung dan mendapatkan hasil jawaban 

yang tepat. Hal itu dapat dibuktikan siswa melakukan perhitungan yang tepat dan benar 

sesuai hasil pekerjaan siswa. hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan siswa. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pada siswa yang mampu menggunakan keterampilan 

metakognitif dalam semua aspek planning, monitoring, evaluation secara maksimal. Dapat 

dikategorikan siswa dengan kemampuan tinggi karena dapat menggunakan semua aspek  

keterampilan metakognitif. Sedangkan siswa yang belum mampu menggunakan keterampilan 

metakogitif dalam aspek planning, monitoring, evaluation secara maksimal. Dapat dikategorikan 

siswa dengan kemampuan sedang. Hal itu didukung penelitian Aljaberi dan Gheith (2015) yang 
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menyimpulkan ada hubungan metakognitif dalam berfikir, mahasiswa menggunakan strategi berfikir 

metakognitif seperti bagaimana mengevaluasi strategi untuk memperbaiki kesalahan pemecahan 

masalah matematika. 
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