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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses metakognisi yang dilakukan oleh mahasiswa 

calon guru dalam memecahkan masalah matematika kontekstual. Untuk mengungkapkan proses 

metakognisi, digunakan metode think aloud, yaitu suatu metode mengungkapkan proses yang 

berlangsung dalam pikiran dengan menggunakan kata-kata, tulisan, atau tingkah laku, sehingga 

dapat dimengerti oleh orang lain. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, peneliti juga 

melakukan pendalaman melalui wawancara yang dilaksanakan ketika pemecahan masalah 

berlangsung. Subjek penelitian ini adalah 2 orang calon guru, mahasiswa Universitas Kendari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masalah matematika kontekstual, proses metakognisi 

yang dilakukan kedua subyek menunjukkan adanya dinamika, dan cukup berbeda dengan pada 

masalah matematika formal. 

Kata-kata Kunci: metakognisi, pemecahan masalah, masalah kontekstual 
 

PENDAHULUAN 
Matematika sebagai wahana 

pendidikan tidak hanya dapat digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan, misalnya 

mencerdaskan siswa, tetapi dapat pula 

untuk membentuk kepribadian siswa 

serta mengembangkan keterampilan 

tertentu (Soedjadi, 2000). Proses belajar 

matematika itu sendiri merupakan 

proses mental yang berkaitan dengan 

kegiatan berpikir dan bagaimana 

pengembangannya untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan 

membentuk sikap. Manfaat tersebut 

diharapkan dapat diperoleh sebagai 

hasil dari proses pemecahan masalah.  

Melalui pemecahan masalah 

matematika, siswa diarahkan untuk 

mengembangkan kemampuannya antara 

lain membangun pengetahuan 

matematika yang baru, memecahkan 

masalah dalam berbagai konteks yang 

berkaitan dengan matematika, 

menerapkan berbagai strategi yang 

diperlukan, dan merefleksikan proses 

pemecahan masalah matematika 

(Pearson Learning Group, 2008). 

Semua kemampuan tersebut dapat 

diperoleh bila masalah yang diberikan 

terancang dengan baik sehingga 

cakupan manfaat yang diperoleh tidak 

hanya terikat pada satu masalah yang 

dipecahkan saja, melainkan dapat 

menyentuh berbagai masalah lainnya 

serta mencakup aspek pengetahuan 

matematika yang lebih luas.  

Proses berpikir dalam 

pemecahan masalah merupakan hal 

penting yang perlu mendapat perhatian 

guru terutama untuk membantu siswa 

agar dapat mengembangkan 

kemampuannya memecahkan masalah 

baik dalam konteks dunia nyata maupun 

dalam konteks matematika. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Lester (dalam 

Gartman dan Freiberg, 1993) bahwa 

tujuan utama mengajarkan pemecahan 

masalah dalam matematika adalah tidak 

untuk melengkapi siswa dengan 

sekumpulan keterampilan atau proses, 

tetapi lebih kepada memungkinkan 

siswa berpikir untuk dirinya sendiri. 

Berpikir untuk dirinya sendiri 

berkaitan dengan kesadaran siswa 

terhadap kemampuannya untuk 

mengembangkan berbagai cara yang 

mungkin ditempuh dalam memecahkan 

masalah. Agar kemampuan ini dapat 

dimiliki dan dikembangkan, diperlukan 

dukungan guru, diantaranya memberi 

kesempatan pada siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan caranya 
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sendiri, serta membantu siswa untuk 

menyadari dan mengatur proses 

berpikirnya sendiri ketika memecahkan 

masalah matematika. Proses menyadari 

dan mengatur berpikir siswa sendiri 

tersebut, dikenal sebagai metakognisi, 

termasuk didalamnya adalah berpikir 

tentang bagaimana siswa membuat 

pendekatan terhadap masalah, memilih 

strategi yang digunakan untuk 

menemukan pemecahan, dan bertanya 

kepada diri sendiri tentang masalah 

tersebut (Gartman dan Freiberg, 1993). 

Beberapa peneliti telah 

menunjukkan bahwa metakognisi 

memainkan peran penting dalam 

pemecahan masalah serta dalam 

perolehan dan penerapan keterampilan 

belajar pada berbagai bidang penemuan 

(Flavell, 1979, Panaoura dan Philippou, 

2005). Siswa yang mampu menyerap 

pelajaran matematika pada tingkatan 

paling tinggi dan memperoleh informasi 

tentang latihan dalam strategi 

metakognitif (yaitu perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi belajarnya 

sendiri) memiliki kemampuan lebih 

baik dalam mengatur belajarnya 

(Chamot, Dale, O’Malley dan Spanos, 

1992). Pemecahan masalah yang efektif 

dapat diperoleh dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

menerapkan strategi metakognitif ketika 

menyelesaikan soal (McLoughlin dan 

Hollingworth, 2003). 

Terlaksananya proses 

metakognitif dalam pemecahan masalah 

merupakan salah satu  faktor menarik 

yang banyak diperhatikan oleh kalangan 

peneliti pendidikan. Hal tersebut 

disebabkan keuntungan yang dapat 

diperoleh ketika pemecahan masalah 

dilakukan dengan melibatkan kesadaran 

terhadap proses berpikir serta 

kemampuan pengaturan diri, sehingga 

memungkinkan terbangunnya 

pemahaman yang kuat dan menyeluruh 

terhadap masalah disertai alasan yang 

logis. Pemahaman semacam ini 

merupakan sesuatu yang selalu 

ditekankan ketika berlangsung 

pembelajaran matematika di semua 

tingkatan pendidikan, karena 

kesesuaiannya yang kuat dengan pola 

berpikir matematika.  

Kesesuaian belajar matematika 

dengan keadaan yang dialami sehari-

hari oleh siswa menjadi topik yang pada 

waktu terakhir ini banyak ditinjau 

dalam pengembangan dan perbaikan 

pendidikan, seperti pada pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual, atau 

relistik. Penggunaan konteks sebagai 

dasar dalam pelaksanaan pembelajaran 

menunjukkan bahwa sesungguhnya 

berbagai obyek atau situasi yang sudah 

dikenal siswa dalam lingkungan 

kehidupannya sehari-hari dapat 

dimanfaatkan dan memberi andil yang 

besar dalam membangun pengertian 

terhadap fakta, konsep dan prinsip 

matematika. De Corte (2003) 

mengemukakan bahwa berbagai 

perbaikan dalam pendidikan 

matematika semakin menegaskan 

pentingnya penalaran matematika, 

keterampilan memecahkan masalah dan 

kesesuaiannya dengan situasi dalam 

kehidupan nyata.  

Masalah matematika yang 

berhubungan dengan konteks atau juga 

dikenal sebagai masalah matematika 

kontekstual sangat baik digunakan pada 

semua tahap kegiatan pembelajaran. 

Soedjadi (2007; 43) mengemukakan 

bahwa masalah kontekstual sangat baik 

digunakan pada awal pembelajaran 

suatu topik baru yang diharapkan agar 

anak didik dapat ditantang untuk 

membangun atau menemukan sendiri 

suatu cara ataupun suatu pengertian atau 

sifat tertentu. Hal ini tidak berarti 

bahwa masalah kontekstual tidak baik 

atau tidak dapat digunakan di bagian 

tengah dan akhir pembelajaran suatu 

topik. Tentu saja penggunaan masalah 



Volume 1, Nomor 1, Edisi Mei 2015  ISSN: 2442-7616 

124 
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan 

Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen 

kontekstual di bagian tengah atau akhir 

pembelajaran itu harus jelas tujuannya. 

Misalnya, masalah kontekstual 

digunakan di bagian tengah dengan 

tujuan untuk memantapkan atau 

mendalami pengetahuan yang baru saja 

ditemukan atau dibangunnya sendiri. 

Sedangkan masalah kontekstual 

digunakan di bagian akhir, dengan 

tujuan untuk dapat menerapkan 

pengetahuan yang telah ditemukan atau 

dibangun itu. Kesemua manfaat yang 

telah disebutkan, menjadikan masalah 

matematika kontekstual penting untuk 

selalu dipertimbangkan kehadirannya 

dalam pembelajaran. 

Dari uraian yang sudah 

dikemukakan di atas, dapat diketahui 

betapa pentingnya kemampuan 

metakognisi dimiliki oleh siswa pada 

semua tingkat pendidikan. Guru dalam 

hal ini dapat mendorong siswa untuk 

memiliki kemampuan tersebut melalui 

serangkaian kegiatan pembelajaran. 

Agar guru dapat membangkitkan 

kemampuan metakognisi siswa, guru 

sendiri harus punya kemampuan 

metakognisi dan punya pemahaman 

yang memadai tentang proses 

metakognisi dalam memecahkan 

masalah. Untuk itu diperlukan suatu 

penanaman kesadaran kepada para guru 

atau calon guru tentang proses 

metakognisi yang mestinya 

dilaksanakan dalam memecahkan 

masalah matematika.  

Berkaitan dengan maksud tersebut di 

atas, maka penulis memandang perlu 

untuk mengetahui metakognisi yang 

dilakukan mahasiswa calon guru dalam 

memecahkan masalah matematika 

kontekstual.  

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjawab pertanyaan penelitian 

sebagaimana dikemukakan  di atas, 

yaitu “untuk mengetahui proses 

metakognisi yang dilakukan oleh 

mahasiswa calon guru dalam 

memecahkan masalah matematika 

kontekstual”. Dengan mengacu pada 

penjabaran yang dilakukan pada 

pertanyaan penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Proses metakognisi mahasiswa 

calon guru dalam memecahkan 

masalah matematika formal. 

b. Proses metakognisi mahasiswa 

calon guru dalam memecahkan 

masalah matematika kontekstual. 

 

PEMBAHASAN 

Pengertian Metakognisi 

Secara sederhana metakognisi 

didefinisikan sebagai berpikir tentang 

berpikir atau kognisi tentang kognisi 

seseorang (Nelson, 1992; Livingston, 

1997; Gama, 2004). Terdapat beberapa 

definisi tentang metakognisi yang 

berkembang dalam bidang psikologi 

kognitif, diantaranya oleh Flavell dan 

Brown.  Flavell mendefinisikan: 

metakognisi sebagai kemampuan untuk 

mengerti dan memantau berpikir sendiri 

dan asumsi serta implikasi dari kegiatan 

seseorang, metacognition as the ability 

to understand and monitor one’s own 

thoughts and the assumptions and 

implications of one’s activities (Lee dan 

Baylor, 2006).  Sementara itu, Brown 

mendefinisikan metakognisi sebagai 

suatu kesadaran terhadap aktifitas 

kognisi seseorang, metode yang 

digunakan untuk mengatur proses 

kognisi seseorang dan suatu penguasaan 

terhadap bagaimana mengarahkan, 

merencanakan, dan memantau aktifitas 

kognitif metacognition as an awareness 

of one’s own cognitive activity; the 

methods employed to regulate one’s 

own cognitive processes; and a 

command of how one directs, plans, and 

monitors cognitive activity (Lee dan 

Baylor, 2006).  
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Berdasarkan definisi di atas, 

penulis mendefinisikan metakognisi 

sebagai kemampuan untuk  menyadari 

kognisi sendiri dan kemampuan 

mengatur proses kognisi sendiri. 

Dengan demikian, terdapat dua sisi 

penting dari metakognisi, yaitu (1) 

kesadaran tentang kognisi (awareness 

about cognition) dan, (2) kontrol atau 

pengaturan proses kognisi (control or 

regulation of cognition processes). 

Kesadaran tentang  kognisi sendiri 

meliputi penilaian tentang apa yang 

diketahui dan tidak diketahui, seta 

metode yang digunakan untuk mengatur 

proses kognisi. Sedangkan pengaturan 

proses kognisi meliputi mengarahkan, 

merencanakan dan memantau aktifitas 

kognisi. 

Pada penerapannya, Kirsh 

(2004) mengemukakan bahwa 

metakognisi khususnya dalam bidang 

pendidikan, berkaitan dengan aktifitas 

dan keterampilan berhubungan dengan 

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan 

perbaikan kemampuan bekerja 

(performa). Pada penelitian ini, 

metakognisi cakupannya dibatasi  pada 

tiga komponen yaitu perencanaan, 

pemantauan, dan refleksi. Ketiga 

kompunen ini merupakan satu 

rangkaian dan saling terkait dalam 

aktifitas metakognisi. 

Pemecahan Masalah Matematika 

Kontekstual 

Masalah matematika dalam 

penelitian ini adalah masalah yang 

berkaitan dengan matematika sekolah 

dan mensyaratkan siswa berhubungan 

dengan situasi yang tidak dikenalnya 

melaui berpikir secara fleksibel dan 

kretaif (Mousoulides dkk, 2007). Pada 

proses pembelajaran matematika di 

sekolah, guru biasanya menyajikan 

masalah matematika untuk dipecahkan 

oleh siswa dalam bentuk soal atau tugas 

yang harus diselesaikan. Masalah 

matematika diberikan kepada siswa, 

dimaksudkan khususnya untuk melatih 

siswa mematangkan kemampuan 

intelektualnya dalam memahami, 

merencanakan, melaksanakan, dan 

memperoleh solusi dari setiap masalah 

yang dihadapinya.  

Hal lain yang pada waktu 

terakhir ini mendapat perhatian penting 

dalam perencanaan pendidikan pada 

semua tingkatan pendidikan adalah 

penggunaan konteks tertentu dalam 

pembelajaran atau pemecahan masalah. 

Nelissen (1997) mendefinisikan konteks 

sebagai situasi yang menarik perhatian 

anak dan yang mereka dapat kenali 

dengan baik. Situasi ini mungkin salah 

satu dari bentuk yang bersifat khayalan 

atau nyata, dan menyebabkan anak 

membangkitkan pengetahuan yang 

mereka telah peroleh melalui 

pengalaman – misalnya dalam bentuk 

metode kerja mereka sendiri secara 

informal, sehingga membuat belajar 

menjadi suatu aktifitas yang bermakna 

bagi mereka. A context is a situation 

which appeals to children and which 

they can recognize in theory. This 

situation might be either fictional or 

real, and forces children to call upon 

the knowledge they have gained by 

experience − for example in the form of 

their own informal working methods − 

thereby making learning a meaningful 

activity for them. Selain itu, Johnson 

(2002; 16) mengemukakan bahwa 

konteks dimaksudkan tidak saja 

berkaitan dengan lingkungan, atau 

dunia luar yang dapat dikenali melalui 

panca indera, atau peristiwa yang 

dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi 

konteks juga meliputi pengetahuan atau 

pengalaman yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

Pada pemecahan masalah 

matematika, penggunaan konteks dalam 

bentuk masalah matematika kontekstual 

telah menjadi pilihan yang cukup 
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banyak diambil dengan maksud antara 

lain untuk semakin mendekatkan 

pembelajaran matematika dengan 

lingkungan kehidupan sehari-hari siswa. 

Menurut Soedjadi (2007; 42), yang 

dimaksud dengan masalah kontekstual 

adalah masalah yang memanfaatkan 

lingkungan yang dekat dengan 

kehidupan anak didik, dan untuk 

membuat masalah kontekstual memang 

akan lebih baik terlebih dahulu 

mengenal dengan baik suasana 

lingkungan atau kondisi kontekstual. 

Dari pandangan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebenarnya peserta 

didik sudah mempunyai pandangan 

sendiri tentang lingkungan sekitarnya 

dan bagaimana menyelesaikan masalah 

yang ada menurut tingkat kematangan 

pribadi peserta didik itu sendiri. Hal 

yang dapat dimanfaatkan guru dari 

keadaan tersebut diantaranya adalah 

bagaimana menggunakan pengetahuan 

peserta didik yang sudah ada tentang 

kondisi kontekstual tertentu untuk 

membangun konsep baru, atau 

menghubungkannya dengan konsep 

matematika yang sudah dipelajarinya 

untuk memecahkan masalah. 

Konteks dalam penelitian ini, 

dimaksudkan sebagai obyek, peristiwa, 

fakta atau konsep yang telah dikenal 

dengan baik oleh seseorang sehingga ia 

dapat membangkitkan pengetahuan 

tentang hal tersebut dalam bentuk 

metode kerjanya sendiri. Dengan 

demikian,  masalah matematika 

kontekstual adalah masalah matematika 

yang berkaitan dengan konteks 

sebagaimana telah didefinisikan.  

Dari definisi yang telah 

dikemukakan tersebut, jelas bahwa 

masalah matematika kontekstual tidak 

dapat hanya dipandang sebagai masalah 

yang langsung berkaitan dengan obyek-

obyek konkrit semata, tetapi juga 

maliputi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan obyek abstrak seperti 

fakta, konsep, atau prinsip matematika. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, jelas 

bahwa sifat kontekstual dari suatu 

masalah matematika dapat berkaitan 

langsung dengan obyek nyata, atau 

berkaitan dengan obyek dalam pikiran.  

Pemecahan masalah merupakan 

perwujudan dari suatu aktifitas mental 

yang terdiri dari bermacam-macam 

keterampilan dan tindakan kognitif 

(Kirkley, 2003) yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan solusi yang benar 

dari masalah. Karena pemecahan 

masalah melibatkan kegiatan kognitif 

seseorang, maka berakibat pada 

kemampuan tiap-tiap orang dalam 

memecahkan masalah akan berbeda 

pula. Suatu masalah yang menantang 

dan cukup sulit bagai seseorang, 

mungkin merupakan masalah yang 

sederhana bagi orang lain.  

Khusus dalam pemecahan 

masalah matematika, salah satu yang 

banyak dirujuk adalah pentahapan oleh 

Polya (1973), yang mengemukakan 

empat tahapan penting yang perlu 

dilakukan yaitu:  

1. Mengerti masalah (understanding 

the problem) meliputi mengerti 

berbagai hal yang ada pada masalah 

seperti apa yang tidak diketahui, apa 

saja data yang tersedia, apa syarat-

syaratnya, apakah syarat tersebut 

cukup untuk menentukan hal yang 

tidak diketahui, dan sebagainya.  

2. Memikirkan rencana (devising a 

plan) meliputi berbagai usaha untuk 

menemukan hubungan masalah 

dengan masalah lainnya atau 

hubungan antara data dengan hal 

yang tidak diketahui, dan 

sebagainya. 

3. Melaksanakan rencana (carrying out 

the plan) termasuk memeriksa setiap 

langkah pemecahan, apakah langkah 

yang dilakukan sudah benar atau 

dapatkah dibuktikan bahwa langkah 

tersebut benar. 
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4. Melihat ke belakang (looking back) 

meliputi pengujian terhadap 

pemecahan yang dihasilkan.  

Langkah-langkah pemecahan 

masalah oleh Polya tersebut, merupakan 

langkah yang memberikan dampak 

cukup penting terhadap pengaturan 

kognisi dalam pemecahan masalah. 

Meskipun demikian, Polya (dalam 

Gama, 2004) tidak menggunakan istilah 

“metakognisi” pada hasil pemikirannya, 

tetapi menyebutnya sebagai “berpikir 

tentang proses” (thinking about the 

process). 

Langkah-langkah pemecahan 

masalah yang dikemukakan Polya telah 

menjadi dasar bagi pengembangan 

strategi metakognitif, dan telah banyak 

dirujuk oleh para peneliti pendidikan 

matematika. De Corte (2003) 

mengembangkan langkah-langkah 

pemecahan masalah tersebut dan 

menyebutnya sebagai strategi 

metakognitif dalam pemecahan 

masalah. Schoenfeld (1980) 

mengembangkan langkah-langkah 

pemecahan masalah tersebut sebagai 

metakognitif eksplisit dan strategi 

heuristik dalam pemecahan masalah. 

Sebagai gambaran, pada tabel 1 

disajikan perbandingan strategi 

metakognitif oleh Polya, De Corte  dan 

Schoenfeld. 

Pada kenyataannya, strategi 

metakognitif dalam pemecahan masalah 

matematika yang dikemukakan De 

Corte dan Schoenfeld memiliki 

kemiripan yang kuat dengan tahap-

tahap pemecahan masalah oleh Polya. 

Ketiganya menekankan pada “berpikir 

tentang proses” (sebagaimana istilah 

yang digunakan Polya), yang 

merupakan pelaksanaan dari  kesadaran 

terhadap kognisi dan pengaturan 

kognisi.  

Pada penelitian ini, langkah 

pemecahan yang dijadikan acuan dalam 

memecahkan masalah untuk 

diperhatikan adalah yang dikembangkan 

oleh De Corte. Pilihan ini didasarkan 

pada pandangan penulis bahwa strategi 

pemecahan masalah yang dikemukakan 

De Corte mempunyai kemiripan yang 

kuat dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah oleh Polya. 

Disamping itu, De Corte telah 

menjabarkan langkah keempat yang 

dikemukakan Polya menjadi lebih rinci, 

sehingga dalam mengamati proses 

pemecahan masalah yang dilakukan 

pebelajar, dapat ditinjau secara lebih 

detail dan diharapkan dapat 

mengungkapkan proses metakognisi 

yang terjadi. 

Metakognisi dalam Pemecahan 

Masalah Matematika 

Penelitian ini dimaksudkan 

untuk melihat proses metakognisi dalam 

pemecahan masalah matematika, 

dengan memilih fokus pada proses 

metakognisi yang dilakukan mahasiswa 

calon guru ketika memecahkan masalah 

matematika kontekstual. Proses 

metakognisi dimaksudkan sebagai 

rangkaian aktifitas metakognisi yang 

dilakukan peserta didik ketika 

memecahkan masalah. 

Bila dicermati langkah-langkah 

yang dikembangkan oleh Polya, De 

Corte, dan Schoenfeld di atas, tampak 

bahwa pemecahan masalah 

dilaksanakan berdasarkan pada adanya 

pengetahuan tentang kognisi 

(knowledge about cognition) dan 

pengaturan kognisi (regulation of 

cognition). Seperti telah dibahas pada 

bagian sebelumnya, kedua unsur 

tersebut merupakan komponen dari 

metakognisi. 

Dengan demikian, kemampuan 

pemecahan masalah dipandang sebagai 

keadaan yang saling mempengaruhi dan 

kompleks antara kognisi dan 

metakognisi. Brown (dalam Panaoura & 
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Philipou, 2004) megemukakan bahwa 

ketarampilan atau kemampuan 

metakognisi yang esensial bagi setiap 

pemecah masalah yang efisien meliputi 

kemampuan dalam: (1) perencanaan 

(planning), meliputi pendugaan hasil, 

dan penjadwalan strategi, (2) 

pemantauan (monitoring), meliputi 

pengujian, perevisian, dan penjadwalan 

ulang strategi yang dilakukan, dan (3) 

pemeriksaan (checking), meliputi 

evaluasi hasil dari pelaksanaan suatu 

strategi berdasarkan kriteria efisiensi 

dan efektifitas.  

 

Analisis Hasil Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini disajikan 

transkrip pemecahan masalah yang 

dilaksanakan pada 24, 26, dan 27 

November 2008, oleh dua orang subyek 

penelitian dengan metode think aloud 

dikombinasikan dengan wawancara 

selama proses pemecahan masalah. 

Masalah yang dipecahkan terdiri dari 

masalah matematika formal dan 

masalah matematika kontekstual. 

Masing-masing subyek berasal dari 

kelompok kemampuan berbeda yakni 

subyek nomor 1 dari kelompok pandai 

(skor tes ≥ 85) dan subyek nomor 2 dari 

kelompok kurang pandai (skor tes ≤ 60).  

Transkrip pemecahan masalah 

ini memuat informasi tentang baris 

(001, 003, ... berada pada kolom paling 

kiri), aktifitas oleh subyek atau peneliti 

(S atau P), aktifitas dalam pemecahan 

masalah (kalimat dengan warna 

tertentu), dan pengkategorian aktifitas 

metakognisi (kode dengan 3 karakter 

pada kolom paling kanan). Hasil 

pemecahan yang dilakukan 

sebagaimana disajikan berikut ini. 

 

Subyek I 

Soal yang dikerjakan: Kalkulus 

formal 

Tentukan turunan dari fungsi y = 4x
3
 – 

18x
2
 + 15x – 20 . Fungsi tersebut akan 

mencapai nilai maksimum bila nilai x 

=….. 

S: (Subyek membaca soal tanpa 

bersuara).  

Yang pertama kita cari dulu 

turunan dari y = 4x
3
 – 18x

2
 + 15x 

– 20.  

Hasilnya yaitu y’ = 12x
2
 – 36x + 

15.  

Selanjutnya untuk mencapai 

nilai maksimum, maka  y’ = 0,    

berarti 12x
2
 – 36x + 15 = 0.  

Ini bisa difaktorkan,  

(subyek memfaktorkan dengan 

coba-coba beberapa kali, namun 

belum berhasil) 

P: Bisa ndak fungsinya 

disederhanakan? 

S: Ooh.. iya dibagi 3 sehingga 

diperolah 4x
2
 – 12x + 5 = 0.  

Kemudian ini difaktorkan, (2x – 

1) (2x – 5), diperoleh x = ½ dan 

x = 5/2. 

Jadi nilai maksimumnya dicapai 

bila nilai x = 5/2 

P: Apakah anda yakin bahwa nilai 

maksimum dicapai pada nilai x = 

5/2 ? 

S: Iya pak, bisa diuji, dan nilainya 

akan seperti itu. 

 

 

Soal yang dikerjakan: Kalkulus 

kontekstual 

 

Seorang petani tambak di teluk 

Kendari akan memanen ikan bandeng 

dari tambak miliknya untuk di jual ke 

pasar. Dengan maksud untuk menjamin 

kualitas ikannya sekaligus  menghemat 

biaya, maka petani tersebut memilih 

untuk tidak menggunakan bahan 

pegawet apapun. Agar ikan yang 

dipanennya tetap segar ketika sampai 

pada konsumen, maka ia harus sudah 

menjualnya setelah t jam dari saat 

panen. Daya tahan ikan bandeng agar 

tetap segar dapat dinyatakan sebagai 
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bilangan tak negatif yang sama dengan 

15t
2
 – t

3
. Tentukan waktu maksimum 

yang diperlukan oleh petani tambak 

tersebut agar ikannya tetap segar pada 

saat dijual. 

 

S: (Subyek membaca soal dengan 

bersuara).  

Berarti di sini yang menjadi 

fungsinya yaitu y = 15t
2
 – t

3
. 

Terus tentukan waktu maksimum 

yang diperlukan petani tambak 

agar ikannya tetap segar. Untuk 

mencapai waktu maksimum di 

sini berarti turunan dari  15t
2
 – t

3
 

itu harus sama dengan 0. 

Sekarang kita turunkan 

persamaan y = 15t
2
 – t

3
 , 

maka y’ = 30t – 3t
2
. Terus -3t

2
 + 

30t = 0. 

Kalau masing-masing kita kali 

dengan negatif 1, maka 3t
2
 – 30t 

= 0.  

Terus kita faktorkan, t nya di......  

3t(t – 10) = 0,   jadi t = 0  dan  t = 

10. 

Jadi waktu maksimum yang 

diperlukan oleh petani tambak 

tersebut agar ikannya tetap segar 

saat dijual yaitu pada saat setelah 

10 jam.  

 

P: Kenapa 10 jam? 

 

S: Karena kalau 0 berarti kalau kita 

masukkan disini (menunjuk pada 

fungsi t nya) hasilnya 0. 

 

P: Kenapa untuk mencari nilai 

maksimum, kamu gunakan y’ 

= 0? 

 

S: (subyek berpikir) sudah lupa .... 

tapi dulu sudah pernah diajarkan 

bahwa memang untuk mencari 

nilai maksimum, harus y’ = 0 

 

 

Subyek nomor 2 

Soal yang dikerjakan: Kalkulus 

formal 

Tentukan turunan dari fungsi y = 4x
3
 – 

18x
2
 + 15x – 20 . Fungsi tersebut akan 

mencapai nilai maksimum bila nilai x = 

… 

S: (Subyek membaca soal dengan 

bersuara) fungsi y nya = 4x
3
 – 18x

2
 

+ 15x – 20. Kemudian ee.... 

pertama kita tentukan turunannya,  

jadi turunannya berarti menjadi 

12x
2
 – 36x + 15.  

Kemudian kita tentukan lagi nilai 

maksimum,  

......bila x itu bernilai berapa. 

Berarti ... (subyek terdiam),  

kita faktorkan berarti....sama 

dengan ......  

(subyek terdiam lagi beberapa saat) 

kita bagi tiga menjadi 4x
2
 – 12x + 

5,  

berarti kita faktorkan (subyek 

melakukan beberapa percobaan 

memfaktorkan tanpa bersuara) jadi 

nilai x nya yaitu = 5/2 dan  x = ½ 

 

P: Pada lembar kerjamu tertulis 3(2x – 

5)(2x – 1), terus diperoleh x = 5/2, 

dimana bisa diperoleh nilai ini? 

S: Kita ambil dari ini 2x – 5  

 

P: Mengambil nilai x seperti itu bisa 

dilakukan langsung ya..., Andaikan 

misalnya disebelah tanda sama 

dengan itu ada bilangan lain, ..... 

S: Oh... iya harus ada bilangan, sama 

dengan yang tadi .... nol juga. 

 

P: Kenapa harus nol..? 

S: Berpatokan pada yang tadi .... 

 

P: Tadi yang mana? 

S: Yang ax
2
 + x + c = 0 (alasan ini 

menunjukkan subyek tidak paham 

tentang mengapa f’(x) = 0) 

 

P: Jadi harus sama dengan nol ya.... 
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tidak ada alasan lain...? hanya itu 

alasannya? 

S: (Subyek hanya mengangguk dan 

tersenyum) 

 

P: Tapi 3 yang didepan itu tidak 

diapa-apakan ya... 

S: Tidak 

 

P: Kenapa? 

S: Kan ini (menunjuk persamaannya) 

bisa diperkecil, supaya 

memudahkan  

 

P: Jadi dibagi 3 maksudnya (subyek 

mengiya), mana yang dibagi 3? 

S: Yang dibagi 3 itu semuanya ini, 

nilai x ini...... 

 

P: Oke, sudah, sekarang apa yang 

dikerjakan? 

S: Nilai maksimum........ 

 

P: Yang mana nilai maksimum? 

S: Nilai maksimum pasti 5/2,  

 

P: Kenapa bisa yakin begitu? 

S: Karena ini lebih tinggi 5/2 dari 

pada ½, dan karena ini sama-sama 

positif 

 

Soal yang dikerjakan: Kalkulus 

kontekstual 

 

Seorang petani tambak di teluk Kendari 

akan memanen ikan bandeng dari 

tambak miliknya untuk di jual ke pasar. 

Untuk menjamin kualitas ikannya 

sekaligus untuk menghemat biaya, 

maka petani tersebut memilih untuk 

tidak menggunakan bahan pegawet 

apapun. Agar ikan yang dipanennya 

tetap segar ketika sampai pada 

konsumen, maka ia harus sudah 

menjualnya setelah t jam dari saat 

panen. Daya tahan ikan bandeng agar 

tetap segar dapat dinyatakan sebagai 

bilangan tak negatif yang sama dengan 

15t
2
 – t

3
. Tentukan waktu maksimum 

yang diperlukan oleh petani tambak 

tersebut agar ikannya tetap segar pada 

saat dijual. 

 

S: (Subyek terlebih dahulu membaca 

soal tanpa bersuara, kemudian 

diulangi membaca dengan 

bersuara. Ketika membaca bagian 

akhir soal, subyek memberi 

penekanan pada bagian yang 

ditanyakan). Diketahui bahwa 

fungsi 15t
2
 – t

3
, yang ditanyakan 

adalah waktu maksimum agar 

ikan tersebut tetap segar ketika 

dijual 

..... waktu maksimum..... (sambil 

bergumam).  

Pertama kita tentukan dulu nilai t 

nya yaitu dengan cara kita 

turunkan saja,  

berarti f’(x) = 30t -3t
2
 (di sini 

subyek menuliskan f’(x) bukan 

f’(t)).  

Kemudian kita cari nilai t nya 

dengan memfaktorkan, berarti 

3t(10 – t
2
).  

Jadi nilai t nya yaitu ee... 1/3 dan 

 10  (hasil ini tidak tepat) 

 

P: Coba perhatikan 3t kali 10 kurang 

t kuadrat ya... 

S: Oh... t, berarti t nya sama dengan 

10. 

P: Bagaimana bisa 3t(10 – t) kamu 

dapat t = 1/3 ? 

S: Kita misalkan fungsi f(x) ini = 0, 

maka... 

P: Kenapa sama dengan nol? 

S: Karena ini adalah fungsi. Fungsi 

berarti sama dengan..hasilnya 

pasti nol nanti. 

P: Hubungannya dengan nilai 

maksimum bagaimana? 

S: Berarti kalau maksimum itu 

sekitar tingginya mencapai 

nilai maksimum 
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P: Maksud saya begini, kamu ambil 

nilai f’(x) = 0 ada alasannya 

ndak? 

S: (Subyek menggelengkan 

kepalanya) 

 

P: Masih ingat pelajaran yang dulu? 

S: Ini pak ax
2
 + x + c pasti hasilnya 

= 0 

 

P: Jadi kalau begitu hanya karena 

mengikuti yang ini saja (peneliti 

sambil menunjuk apa yang baru 

saja ditulisnya) 

S: Iya pak (sambil tersenyum malu). 

Yang ditanyakan adalah waktu 

maksimum,  

berarti kita masukkan ini nilai 1/3 

kedalam fungsi pertama.... 

 

P: t = 1/3 itu dari mana didapat? 

S: ooh... tidak bisa, kalau nol maka 

pasti dia nol  

(subyek lalu mengubah nilai t = 

1/3 menjadi t = 0) 

 

P: Jadi bukan = 1/3 ya..., (subyek 

menjawab bukan pak), kenapa 

begitu? 

S: Karena apapun yang membagi nol 

pasti hasilnya nol 

 

P: Ada berapa nilai t yang didapat? 

S: ada dua 

 

P: Yang ditanyakan adalah.... 

S: t maksimum. (subyek kemudian 

terdiam) 

 

P: Sekarang apa yang kamu pikirkan 

? 

S: Kita masukkan nilai t ke sini 

(sambil menunjuk fungsi t) 

 

P: Untuk apa itu dimasukkan? 

S: Untuk mencari kalau hasilnya 

tertinggi itu berarti mencapai 

maksimum 

P: Ada masalah lagi? 

S: Sepertinya ada yang saya lupa. 

Kita masukkan nilai t nya ke 

fungsi yang pertama. f(0) berarti 

nol juga hasilnya. Terus f(10) = 

1.500 – 1000 = 500. (subyek 

memandang kearah peneliti 

seolah tidak yakin) 

 

P: Jadi sekarang apa yang sudah 

kamu peroleh? 

S: Waktu maksimumnya 

 

P: Berapa waktu maksimumnya? 

S: 500 jam. 

 

P: Begitu ya..., coba kamu sesuaikan 

dengan pertanyaan pada soal. 

Yang ditanyakan itu apa sih..? 

S: (subyek terdiam)...waktu 

maksimum... 

 

P: Yang kamu pikirkan sekaran apa? 

S: Nilai ini terlalu tinggi 

 

P: Apakah beda antara apa yang 

kamu pikirkan dengan yang 

diminta? 

S: Ya .... ini pak ....waktu maksimum 

 

P: Baik, yang diketahui pada soal itu 

sebenarnya apa? 

S: t jam ini pak 

 

P: Jadi waktu disitu disimbolkan 

oleh..? 

S: t...(subyek kemudian berpikir 

sambil diam)  

P: Hasil yang kamu dapatkan ini 

yang menyatakan jam itu yang 

mana? 

S: Yang menyatakan jam....ya... 500 

ini  

P: 500 itu diperoleh dari mana? 

S: (Subyek terdiam lagi)...berarti 

kalau begitu t nya saja yang 

diambil.  
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P: Kenapa t nya saja yang diambil? 

Coba kasih alasannya 

S: Iya t nya 10 jam,  

karena ini kan nilai t nya, pasti 

yang maksimum yang paling 

tinggi berarti ya 10.  

Kalu ini (sambil menunjuk nilai 

500) nilai fungsinya kalau kita 

masukkan.  

 

P: Jadi pertanyaan di soal ini 

jawabannya yang mana? 

S: yang 10 ini.  

 

P: Kenapa kamu berubah pikiran jadi 

10? 

S: Sebetulnya kalau 500 tinggi 

sekali... ya 500 tinggi sekali 

 

P: Andaikan bukan 500, andaikan 

nilai disitu ...20...? 

S: Bikin sukar lagi itu.... 

 

P: Jadi kesimpulannya apa? 

S: Kesimpulannya ya.. tetap  10 jam 

 

P: Jadi sudah selesai...? 

S: Iya sudah ini pak, saya yakin 

sekali. 

PEMBAHASAN 

Analisis terhadap pemecahan 

masalah yang dilakukan oleh dua orang 

subyek penelitian sebagaimana 

disajikan pada transkrip di atas, dapat 

disajikan sebagai berikut: 

 

Pemecahan Masalah Matematika 

Formal 
Subyek nomor 1 

Subyek membangun representasi 

mental dari masalah dengan hanya 

membaca soal (P1a baris 001), 

dilanjutkan langkah merencanakan 

pemecahan melalui aktifitas 

menentukan tool yang digunakan (P2a 

baris 002), kemudian langkah 

melaksanakan rencana dengan 

menetapkan satu hasil pertengahan yang 

bisa diperoleh (P3a baris 003). 

Selanjutnya subyek kembali membuat 

rencana dengan melakukan refleksi 

terhadap syarat suatu fungsi bernilai 

maksimum (R2c baris 004) dan 

merencanakan penggunaan tool untuk 

memfaktorkan (P2a baris 006). Ketika 

pelaksanaan rencana pemfaktoran, 

subyek mengalami kesulitan. Pada 

langkah ini subyek melakukan beberapa 

usaha memfaktorkan dengan selalu 

memeriksa kecematan tahap demi tahap 

pemfaktoran yang dilakukan, dan 

ternyata subyek menyadari hasilnya 

selalu salah (M3c baris 007). Ketika 

peneliti memberi pertanyaan, apakah 

fungsinya bisa disederhanakan? 

Ternyata subyek dapat melakukan 

refleksi terhadap hasil pemfaktorannya 

yang salah dan menyadari langkah yang 

semestinya dilakukan (R7b baris 009). 

Berikutnya adalah, subyek dapat 

melaksanakan rencana  dan 

merumuskan jawaban dengan baik.  

Ketika memecahkan masalah, 

subyek sempat mengalami kesulitan, 

yang kemudian dapat diatasi setelah 

peneliti memberi satu pertanyaan. 

Keberhasilan dalam memecahkan 

masalah ini dipermudah dengan 

kemampuan subyek mengevaluasi 

solusi yang tadi sudah diketahuinya 

salah (M3c baris 007) melalui refleksi 

terhadap gagasannya yang salah (R7b 

baris 009). Selanjutnya subyek dapat 

melaksanakan rencana yang sudah 

dibuat sebelumnya sebagaimana 

ditunjukkan pada (P3b baris 010). 

Rumusan jawaban yang tepat telah 

dibuat berdasarkan pada interpretasi 

hasil perhitungan (P4b baris 011) dan 

subyek memantapkan keyakinannya 

(M7d baris 013). 

 Berdasarkan hasil pekerjaan 

subyek secara tertulis, tampak bahwa 

meskipun subyek dapat menyatakan 

proses berpikirnya secara lisan dengan 
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baik, namun penyajian hasil pemecahan 

masalah secara tertulis tidak 

menggambarkan hasil sebagaimana 

yang dipikirkannya. Salah satu 

kekurangan penyajian informasi dari 

pekerjaan tertulis tersebut adalah tidak 

jelasnya rumusan jawaban terhadap 

pertanyaan pada soal. Subyek 

sebenarnya telah berusaha untuk 

menunjukkan nilai x agar fungsinya 

mencapai nilai maksimum, namun 

setelah mencoba melakukan 

perhitungan, subyek mendapati 

kerumitan perhitungan, maka langsung 

menghentikan perhitungan dan 

membuat kesimpulan dengan yakin 

bahwa nilai maksimum dicapai pada x = 

5/2. Ungkapan tersebut tidak dituliskan 

pada lembar jawaban. 

 

 

 

Gambar 1. Hasil pemecahan masalah matematika formal oleh subyek nomor 1 

 

Subyek nomor 2 

Seperti halnya subyek nomor 1, 

subyek nomor 2 juga membangun 

representasi mental dari masalah 

langsung dengan membaca soal (P1a 

baris 001). Subyek kemudian 

merencanakan pemecahan yakni 

mencari turunan fungsi dengan aktifitas 

menentukan tool yang digunakan (P2a 

baris 002), dan melaksanakan rencana 

tersebut dengan aktifitas metakognisi 

menetapkan hasil pertengahan yang 

dapat dicapai (P3a baris 003). 

Selanjutnya subyek menentukan tool 

(P2a baris 004) untuk mencari nilai 

maksimum, dan untuk itu subyek 

melakukan monitoring (M1a baris 005) 

untuk memahami soal. Setelah 

melakukan monitoring tersebut, subyek 

kembali merencanakan pemfaktoran 

dan diikuti refleksi terhadap rencana 

yakni memperhatikan dampak suatu 

tool (R2a baris 007), sehingga subyek 

dapat menentukan bahwa fungsi dapat 

lebih mudah difaktorkan bila dibagi 3 

lebih dulu. Hasil refleksi ini 

mengarahkan subyek untuk 

memperbaharui tool yang digunakan 

(P2a baris 008) dan kemudian hasil 

antara dari proses pemfaktoran (P3a 

baris 009). 

Peneliti pada tahap ini melihat 

kurang sempurnanya rencana dan 

pelaksanaanya khususnya berkaitan 

dengan fungsi yang difaktorkan, 

sehingga perlu memberi pertanyaan. 

Subyek menjawab pertanyaan peneliti 

melalui refleksi dengan melihat 

kemungkinan kesalahan terhadap solusi 

dan akhirnya dapat menyadarinya (R6a 

baris 015), tetapi tidak dapat 

memberikan alasan yang tepat dengan 

hanya memberi argumentasi negatif 

(AN baris 017, 019, dan 022). 

Peneliti juga mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk mengetahui 

metakognisi subyek pada langkah 

selanjunya, dan dijawab subyek dengan 

melakukan refleksi pada evaluasi solusi, 

dan refleksi pemahaman masalah. 

Disamping itu subyek juga melakukan 

pemantauan solusi yang diperoleh dan 

kemudian merumuskan jawaban (P4c 

baris 032).  

 Pada lembar kerja subyek secara 

tertulis, telah terungkap hasil pekerjaan 
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yang memberi jawaban sesuai 

penjelasan lisan yang diberikannya, 

meski tidak merinci mengapa nilai 

maksimum x = 5/2. 

 

 
Gambar 2. Hasil pemecahan masalah matematika formal oleh subyek nomor 2 

 

Pemecahan Masalah Matematika 

Kontekstual 

Subyek nomor 1 

Subyek mengawali dengan 

membaca soal (P1a baris 001) yang 

langsung diikuti dengan refleksi yang 

menghubungkan obyek dengan suatu 

konsep (R1c baris 002). Selanjutnya 

subyek membaca kembali dan 

menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan (P1b baris 003). Pembuatan 

rencana pemecahan diawali dengan 

refleksi terhadap metode yang akan 

digunakan (R2c baris 004) yang 

selanjutnya merencanakan pemecahan 

dengan menggunakan metode yang tadi 

sudah direfleksikannya (P2c baris 005). 

Langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan rencana, melibatkan 

aktifitas metakognisi yakni menentukan 

suatu hasil pertengahan dengan 

didukung penjelasan yang tepat (P3b 

baris 006) dan mengontrol kecermatan 

perhitungan tahap demi tahap (M3b 

baris 007). 

 Proses berikutnya, subyek 

membuat rencana untuk langkah 

selanjutnya yakni menentukan tool yang 

digunakan (P2a baris 008) diikuti 

dengan pelaksanaan rencana, yakni 

dengan aktifitas metakognisi 

menetapkan hasil pertengahan didukung 

alasan yang tepat (P3b baris 009) dan 

pada akhirnya merumuskan jawaban 

berdasarkan interpretasi hasil 

perhitungan dan memberi penjelasan 

yang dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan (P4d baris 010). 

 Peneliti kemudian memberi 

pertanyaan untuk melihat proses 

metakognisi, yang dijawab subyek 

melalui evaluasi solusi dengan 

memantau pencapaian tujuan (M7d 

baris 012), dan merefleksi kemampuan 

dan kelemahan subyek sendiri. Pada 

baris 015, subyek menyadari ketidak 

tahuannya terhadap alasan mengapa tool 

tersebut digunakan, tetapi subyek masih 

ingat bahwa bantuk soal semacam ini 

dapat diselesaikan menggunakan tool 

yang sudah dipakainya (R6d). 

 Pada jawaban tertulis, subyek 

juga tidak mengungkapkan hal-hal yang 

telah diungkapkannya secara lisan 

kedalam bentuk tulisan pada lembar 

jawaban. Salah satu yang tidak jelas 

terungkap adalah rumusan jawaban. 

Keadaan ini tentu dapat berakibat pada 

tidak sampainya informasi yang 

seharusnya dikemukakan kepada orang 

lain yang akan menilai hasil kerjanya. 

Mengingat penilaian hasil belajar di 
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sekolah selama ini banyak didasarkan 

pada hasil pekerjaan tertulis, maka hal 

ini tentu cukup merugikan subyek itu 

sendiri.

 

 
Gambar 3: Hasil pemecahan masalah matematika kontekstual oleh subyek nomor 1 

 

Subyek nomor 2 

Subyek mulai dengan membaca 

soal dan menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan (P1b baris 001) yang diikuti 

dengan memeriksa terminologi tentang 

waktu maksimum (M1a baris 005). 

Langkah berikutnya adalah subyek 

merencanakan pemecahan dengan cara 

menentukan satu tool yang digunakan 

(P2a baris 006) dan langsung 

melaksanakan pemecahan dengan tool 

tersebut dan melakukan aktifitas 

metakognisi menetapkan hasil 

pertengahan (P3a baris 007). Langkah 

berikurnya subyek membuat rencana 

pemecahan lagi dengan menentukan 

tool yang digunakan (P2a baris 008) dan 

diteruskan dengan melaksanakan 

pemecahan dengan menentukan hasil 

antara yang dapat dicapai, tetapi hasil 

ini tidak tepat (P3a baris 009). Peneliti 

coba membangkitkan metakognisi 

subyek melalui satu pertanyaan yang 

diberikan. Hasilnya subyek melakukan 

refleksi dengan mengenali representasi 

yang salah, namun hanya sebagian, dan  

tidak mencakup secara keseluruhan 

representasi tersebut (R7a baris 011). 

 Selanjutnya subyek 

merencanakan pemecahan berikutnya 

dengan menentukan tool yang akan 

digunakan (P2a baris 013). Ketika 

peneliti menanyakan alasan penggunaan 

tool, subyek memberi argumentasi 

negatif (AN baris 015, 017, 019, dan 

021). Refleksi yang dilakukan subyek 

untuk mengenali gagasan yang salah 

dilakukan sebagai jawaban atas 

pertanyaan peneliti (R7b baris 024), 

dilanjutkan dengan memeriksa 

kesesuaian tujuan yang hendak dicapai 

(M7b baris 025).  

 Berikutnya subyek 

merencanakan pemecahan selanjutnya 

dengan menentukan tool yang 

digunakan, tetapi nilai yang 

digunakannya adalah nilai yang tidak 

benar sehingga peneliti coba memberi 

pertanyaan untuk membangkitkan 

proses berpikirnya lagi. Hasilnya, 

subyek melakukan refleksi dengan 

memperhatikan terjadinya kesalahan 

(R6c baris 028) dan memperhatikan 

struktur lambang matematika yang 

digunakan (R3a baris 029). Hasil ini 

membuat refleksi selanjutnya sebagai 

jawaban terhadap pertanyaan peneliti 

menjadi terarah sesuai yang diharapkan 

(R5a baris 031, 033). Pemantauan 

dilakukan subyek terhadap kesesuaian 

tujuan yang hendak dicapai (M7b baris 

035). 

 Langkah selanjutnya adalah 

subyek merencanakan kembali 

pemecahan masalah dengan 

menentukan tool yang akan digunakan 
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(P2a baris 037), kemudian peneliti 

memberi pertanyaan lagi untuk melihat 

mrtakognisi yang dilakukannya, dan 

dijawab subyek dengan melakukan 

refleksi terhadap rencana tersebut 

dengan melihat dampak penerapaan tool 

yang rencana digunakannya (R2a baris 

039).  

 Selanjutnya subyek 

melaksanakan pemecahan sesuai 

rencana dan memperoleh hasil, tetapi 

hasil ini tidak dimengerti oleh subyek, 

dan menyimpulkannya sebagai hasil 

akhir meski sebenarnya tidak sesuai 

dengan tujuan (P4a baris 046, dan 048). 

Hasil yang tidak sesuai ini 

menunjukkan bahwa subyek tidak 

berhasil memahami masalah dengan 

benar sehingga tidak tahu kapan tujuan 

dapat dicapai. Peneliti coba menggali 

proses berpikir yang dilakukannya 

dengan memberi pertanyaan, yang 

dijawab subyek dengan serangkaian 

refleksi (baris 059, 061, 063, dan 066), 

dan pada akhirnya subyek mengenali 

representasi yang salah sehingga dapat 

merumuskan jawaban sesuai hasil 

perhitungan dengan benar (P4a baris 

069). Untuk meyakinkan hasil yang 

diperolehnya, peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan dan dijawab 

subyek dengan melakukan pemantauan 

pada argumentasinya dan meyakini 

argumentasi yang diberikannya sudah 

tepat (M4a baris 075 dan 077).  

 Hasil pekerjaan subyek secara 

tertulis menunjukkan beberapa 

perubahan berpikir yang dilakukan oleh 

subyek, yang tampak pada beberapa 

coretan atau penggantian pada lembar 

jawaban. Perubahan ini kemungkinan 

menjadi salah satu penyebab terjadinya 

kebingungan, termasuk pada saat 

merumuskan jawaban akhir. 

 

 
Gambar 4. Hasil pemecahan masalah matematika kontekstual oleh subyek nomor 2 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang sudah 

diperoleh, maka dapat dibuat beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Pada pemecahan masalah 

matematika formal, proses 

metakognisi yang dilakukan oleh 

kedua subyek penelitian relatif 

mulus, yang terlihat dari kurangnya 

variasi aktivitas metakognisi pada 

setiap langkah pemecahan. Variasi 

aktifitas metakognisi hanya terjadi 

pada langkah evaluasi solusi yang 

khususnya dilakukan subyek nomor 

2 sebagai respon atas pertanyaan 

peneliti. Secara lebih detail 

disajikan berikut ini: 

a. Langkah  membangun 

representasi mental dari masalah 

dilakukan oleh kedua subyek 

langsung dengan satu aktifitas 

metakognisi yakni menentukan 

posisi awal melalui aktifitas 

membaca soal saja.  
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b. Untuk langkah membuat rencana 

pemecahan, kedua subyek 

melakukannya dengan 

melibatkan aktifitas metakognisi 

yakni menentukan tool yang 

akan digunakan dan didukung 

refleksi untuk memperhatikan 

dampak penggunaan tool. 

Namun demikian, ternyata 

subyek nomor 2 tidak 

mengetahui alasan mengapa tool 

yang dipilihnya mesti 

digunakan.  

c. Pada langkah pelaksanaan 

rencana pemecahan, kedua 

subyek melakukan aktifitas 

metakognisi yakni menentukan 

hasil pertengahan yang mungkin 

dicapai. Aktifitas mengontrol 

kecermatan perhitungan 

dilakukan subyek nomor 1 

sebagai wujud kesadarannya 

dalam usaha mengatasi kesulitan 

melakukan pemfaktoran.  

d. Pada langkah interpretasi hasil 

dan merumuskan jawaban, 

subyek nomor 1 melakukan 

aktiftas metakognisi yakni 

merumuskan jawaban melalui 

interpretasi hasil perhitungan, 

sedangkan subyek nomor 2 

melakukan aktifitas metakognisi 

hanya berupa rumusan jawaban 

seperti hasil perhitungan saja.  

e. Terakhir pada langkah evaluasi 

solusi, subyek nomor 1 

melakukan refleksi untuk 

mengenali gagasan yang salah 

khususnya ketika subyek tidak 

dapat melakukan pemfaktoran, 

sedangkan subyek nomor 2 

diantaranya melakukan refleksi 

terhadap pilihan disengaja suatu 

representasi dan memperhatikan 

cara kerja sendiri. 

2.  Pada masalah matematika 

kontekstual, proses metakognisi 

yang dilakukan kedua subyek 

menunjukkan adanya dinamika, dan 

cukup berbeda dengan pada masalah 

matematika formal. Secara umum, 

keragaman aktifitas metakognisi 

terjadi pada langkah membangun 

representasi mental dari masalah, 

langkah interpretasi hasil dan 

merumuskan jawaban, serta pada 

langkah evaluasi solusi. Secara 

detail dikemukakan sebagai berikut: 

a. Membangun representasi mental 

dari masalah dilakukan dengan 

melibatkan beberapa aktifitas 

metakognisi. Subyek nomor 1 

melakukan dua aktifitas 

merencanakan yang diselingi 

oleh satu aktifitas refleksi, 

sedangkan subyek nomor 2 

melakukan satu aktifitas aktifitas 

metakognisi membaca soal 

sambil menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan serta 

melakukan kontrol dengan 

memeriksa terminologi yang 

digunakan. Pada langkah ini 

subyek nomor 2 tidak 

melakukan refleksi yang 

ternyata pada akhirnya 

memunculkan kebingungan.  

b. Selanjutnya pada langkah 

membuat rencana pemecahan, 

subyek nomor 1 melakukan 

aktifitas metakognisi yang mirip 

dengan pada masalah formal, 

yakni menentukan penggunaan 

tool dan melakukan refleksi 

memperhatikan dampak 

penggunaan tool. Subyek nomor 

2 melakukan langkah ini dengan 

hanya terfokus pada penentuan 

tool yang akan digunakan, tetapi 

subyek tidak mengetahui alasan 

mengapa tool yang dipilihnya 

mesti digunakan.  

c. Pada langkah melaksanakan 

rencana pemecahan, aktifitas 

metakognisi yang dilakukan 

subyek nomor 1 yakni 
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menentukan hasil pertengahan 

yang mungkin dicapai serta 

mengontrol kecermatan 

perhitungan. Pada tahap ini, 

subyek melakukan aktifitas 

metakognisi yang mirip dengan 

aktifitas pada masalah formal. 

Aktifitas metakognisi subyek 

nomor 2 hanya meliputi 

merencanakan saja tanpa 

melakukan pemantauan dan 

refleksi.  

d. Langkah interpretasi hasil dan 

merumuskan jawaban, subyek 

nomor 1 merumuskan jawaban 

melalui interpretasi hasil 

perhitungan didukung alasan 

yang tepat dengan 

memperhatikan pencapaian 

tujuan, sedangkan subyek nomor 

2 melakukan aktifitas 

metakognisi berupa 

perencanaan, pemantauan 

maupun refleksi.  

e. Akhirnya pada langkah evaluasi 

solusi, dilakukan oleh subyek 

nomor 1 dengan aktifitas 

metakognisi memantau 

pencapaian tujuan dan refleksi 

untuk memperhatikan kekuatan 

dan kelemahan diri sendiri, 

sedangkan subyek nomor 2 

evaluasi solusi melibatkan 

aktifitas metakognisi berupa 

pemantauan dan refleksi, yang 

umumnya merupakan respon 

atas pertanyaan peneliti
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