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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tujuan Pembelajaran Matematika di SMP 

Matematika menurut Susilo (dalam Kurniawan, 2016) Matematika 

adalah ilmu yang memiliki karakteristik yaitu simbol, benda abstrak, dan 

memiliki aturan yang ketat dalam proses berpikir. Matematika adalah ilmu 

dasar dari pengembangan sains dan memiliki peran yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari, matematika juga dianggap sebagai ratunya ilmu 

karena memiliki peran di setiap lini kehidupan (Nurmalasari dkk, 2015). 

Peranan matematika yang sangat penting ini menjadikan matematika 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Menyadari pentingnya 

penguasaan matematika, maka dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 37 ditegaskan bahwa 

mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi 

siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Adapun tujuan dari pembelajaran matematika di SMP, yaitu: 

a. Siswa dapat memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan secara akurat dan tepat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Siswa mampu manipulasi matematika dengan menalar dalam 

merekonstruksi, menyusun bukti, atau menjelaskan ide dalam kalimat 

matematika; 
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c. Siswa memiliki kemampuan dalam memahami masalah, merancang 

model matematika, dan menafsirkan solusi yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah; 

d. Siswa mampu menemukan gagasan dari simbol, tabel atau media 

matematika untuk menentukan suatu masalah; 

e. Siswa memiliki sikap menghargai manfaat dari matematika dalam 

kehidupan, maka akan timbul rasa ingin tahu, fokus pada satu bidang 

ilmu, minat dan memiliki semangat untuk mempelajari matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika di SMP sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan metakognisi. Kemampuan metakognisi memuat indikator 

pengetahuan metakognisi dan keterampilan metakognisi. Tujuan 

pembelajaran matematika di SMP tidak akan tercapai jika tanpa 

menggunakan kemampuan metakognisi sebagai landasan dalam menentukan 

tujuan pembelajaran, sebab dalam tujuan pembelajaran matematika di SMP 

tersebut memuat indikator-indikator kemampuan metakognisi. 

Penelitian ini difokuskan pada kemampuan metakognisi siswa SMP 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

2.2 Kemampuan Metakognisi 

Pengetahuan metakognitif merupakan salah satu dari dimensi 

pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu sendiri terdiri dari pengetahuan 

faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

metakognitif. Metakognitif sendiri merupakan tingkatan tertinggi dari suatu 

dimensi pengetahuan. Jika pengetahuan metakognitif tersebut berjalan baik 
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maka dimensi pengetahuan yang lain juga akan berjalan dengan baik 

(Rahmat, 2013). 

Metakognisi adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh 

seseorang tentang dirinya sendiri bagaimana seseorang dapat mengontrol dan 

beradabtasi dengan perilakunya (Hutauruk, 2016). Nurmalasari, Winarso dan 

Nurhayat (2015) menyatakan bahwa metakognisi merupakan kesadaran 

seseorang terhadap proses kognitif atau proses pengendalian diri dalam 

belajarnya sehingga bagaimana harusnya ia belajar, kapan waktu yang tepat 

untuk belajar dan strategi apa yang sebaiknya digunakan sehingga hasil 

belajarnya menjadi lebih optimal. Menurut Larkin dalam Abidin (2015) 

mengemukakan metakognisi berasal dari kata ‘meta’ dan ‘kognisi’. Meta 

berarti perubahan posisi atau dapat ditafsirkan sebagai suatu objek yang 

bergerak ke arah yang lebih tinggi. Kognisi berarti kemampuan atau 

kecakapan seseorang dalam berpikir. Metakognisi merupakan informasi yang 

diberikan berupa informasi internal yang diketahui oleh orang itu sendiri. 

Maka dapat disimpulkan metakognisi adalah kemampuan seseorang dalam 

mengontrol bagaimana harusnya berpikir dalam melakukan suatu tindakan 

yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

Menurut Fitriyanto (2016) metakognisi memiliki peran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Strategi metakognisi tersebut yaitu: 

1. Planning meliputi tahap perencanaan, pemilihan strategi yang tepat, 

sesuai, dan menyediakan sumber yang berdampak pada hasil akhir yang 

maksimal; 
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2. Monitoring merujuk pada kesadaran seseorang atas pemahaman dan hasil 

yang hendak dicapai; 

3. Evaluating merujuk pada analisis hasil dan keefektifan strategi setelah 

pembelajaran. 

Kemampuan metakognisi siswa terdiri dari pengetahuan metakognisi 

dan keterampilan metakognisi. Indikator pengetahuan metakognisi meliputi 

pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Indikator keterampilan 

metakognisi meliputi perencanaan, pengelolaan informasi, monitoring, dan 

evaluasi (Nurmalasari, Winarso & Nurhayat, 2015). Kemampuan (ability) 

merupakan potensi yang pada masing-masing individu untuk melakukan 

sehingga memungkinkan seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan dengan 

mudah. Suatu pekerjaan akan sulit untuk dikerjakan jika seorang individu 

tidak punya kemampuan dan terampil di bidangnya (Askolani & Ressi, 2012). 

Menurut Robbins (dalam Askolani & Ressi, 2012) kemampuan adalah 

suatu kapasitas seseorang untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. 

Seseorang yang memiliki kemampuan yang tinggi cenderung menyelesaikan 

pekerjaan lebih cepat. Kreitner dan Kinicki (dalam Askolani & Ressi,  2012) 

mendefinisikan kemampuan yaitu karakteristik yang melekat pada diri 

seseorang yang memiliki keunggulan baik secara fisik maupun mental. 

Sejalan dengan definisi di atas, Ivancevich, Konopaske, Matteson (dalam 

Askolani & Ressi, 2012) juga mengartikan kemampuan sebagai bakat 

seseorang untuk melakukan tugas fisik ataupun mental. Dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan adalah potensi pada seseorang yang diwariskan sejak 

lahir untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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Kemampuan metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk 

mengontrol aktifitas berpikir, mengawasi tindakan yang dilakukannya sendiri, 

menentukan kemajuan yang diharapkan, membuat dan merencanakan  

strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan 

(Fitriyanto, 2016).  

Kemampuan siswa dalam mengoptimalkan fungsi kerja otak sangat 

bergantung pada kemampuan metakognisi (Fitriyanto, 2016). Seseorang 

dianggap memiliki kemampuan metakognisi yang tinggi jika dapat mengatur 

proses berpikir dan kemandirian belajar yang baik (Panggayuh, 2017). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari, Winarso 

dan Nurhayat (2015) menyimpulkan bahwa faktor yang mendukung tingkat 

kemampuan metakognisi siswa adalah keterampilan dalam merencanakan dan 

menetapkan tujuan sebelum belajar. Masih menurut Nurmalasari, Winarso, 

dan Nurhayat (2015), faktor lain yang mendukung tingkat kemampuan 

metakognisi siswa adalah kemampuan siswa dalam mengetahui bahan ajar 

yang dimiliki guru dalam pembelajaran matematika dan memiliki 

kemampuan dalam penguasaan materi dan mengerjakan soal atau tugas, 

hanya saja faktor-faktor tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan 

dalam mendukung tingkat kemampuan metakognisi siswa. Dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan kemampuan metakognisi adalah kapasitas yang 

dimiliki seseorang dalam mengontrol dan mengawasi tindakannya untuk 

merencanakan strategi agar  memperoleh hasil yang maksimal. 

Pada penelitian ini kemampuan metakognisi siswa yang diukur 

meliputi pengetahuan metakognisi dan keterampilan metakognisi. 
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Pengetahuan metakognisi diukur melalui hasil tes tulis, sedangkan 

keterampilan metakognisi diukur melalui hasil tes wawancara. Tes tulis 

dalam penelitian ini adalah berupa bentuk soal cerita matematika. Diharapkan 

dengan soal cerita tersebut, dapat melatih siswa untuk melibatkan 

kemampuan metakognisinya dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

2.3 Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Soal cerita merupakan salah satu model soal yang didesain yang 

menekankan pada penyelesaian masalah (problem solving) (Hidayanto, 

2013). Soal cerita matematika merupakan penerapan keterampilan berhitung 

dalam kehidupan sehari-hari (Idris & Silalahi, 2016). Menurut Solichan 

dalam Laily (2014) soal cerita matematika adalah soal yang disajikan dalam 

bentuk lisan maupun tulisan.  

Menurut Itaristanti (2014) soal cerita memiliki manfaat bagi siswa, 

diantaranya melatih kemampuan dalam mengambil keputusan lebih baik, 

meningkatkan kemampuan untuk menggunakan operasi hitung dalam soal 

cerita, melatih siswa untuk menerjemahkan soal cerita matematika dalam 

kehidupan nyata. Soal cerita juga dapat membantu siswa untuk berlatih 

berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah yang dialami dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Minimnya keahlian dan keaktifan yang dimiliki siswa dalam proses 

pembelajaran terutama dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: siswa kurang menguasai konsep 

operasi hitung matematika, siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika yang diketahui dari lembar jawaban sebagian besar 
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siswa melakukan kesalahan-kesalahan ketika mengerjakan soal, dan siswa 

masih belum punya keberanian untuk menyampaikan idenya dan masih ragu-

ragu dalam menyampaikan permasalahan ketika siswa tersebut menghadapi 

suatu masalah dalam memecahkan soal cerita matematika, siswa juga belum 

mampu menganalisa masalah yang disajikan dalam model soal yang agak 

berbeda (soal berbeda dengan yang dicontohkan guru) siswa masih bingung 

bagaimana cara menyelesaikannya (Wahyuddin, 2016). Menurut Muncarno 

dalam Kartikasari (2017), faktor yang menyebabkan siswa kesulitan untuk 

menyelesaikan soal cerita matematika karena siswa kurang teliti dan cermat 

dalam membaca dan memahami kalimat dalam soal soal dan apa maksud dari 

pertanyaan tersebut, serta bagaimana cara menyelesaikannya. 

Penyelesaian soal cerita matematika dapat diperoleh dari pemahaman 

konsep pada materi matematika dengan menggunakan aritmatika yang sesuai, 

misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, perkalian, atau gabungan dari 

operasi hitung matematika (Mahmudah, 2015). Menurut Hambali dalam 

Mahmudah (2015), untuk menyelesaikan soal cerita matematika, siswa harus: 

a. Siswa harus memahami maksud dari pertanyaan pada soal; 

b. Dapat mengubah kalimat dalam bentuk bilangan, misalnya menggunakan 

huruf n; 

c. Mencari suatu bilangan yang dapat mengubah kalimat itu menjadi benar; 

d. Menyelesaikan soal cerita matematika tersebut dalam model matematika 

(menggunakan bilangan). 

Newman dalam Rufaiqoh (2017), seorang guru matematika di 

Australia mengemukakan lima tahapan dalam menyelesaikan soal cerita 
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matematika, yaitu mengenali masalah (reading), memahami masalah 

(comprehension), transformasi masalah (transformation), keterampilan proses 

penyelesaian (process skill), dan menuliskan hasil penyelesaian (encoding). 

Polya dalam Rufaiqoh (2017) juga mengemukakan tahapan dalam 

menyelesaikan soal cerita yang terdiri dari empat tahapan, yaitu memahami 

masalah, menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan soal cerita matematika adalah susunan kalimat dalam 

bentuk simbol, angka dan formula yang bermakna serta dapat dipahami, dan 

mengedepankan solusi penyelesaian. 

Penyelesaian soal cerita yang diukur dalam penelitian ini meliputi 

memahami masalah, mengubah masalah menjadi model matematika, proses 

penyelesaian, dan evaluasi. 

2.4 Hubungan Pengetahuan Metakognisi dan Keterampilan Metakognisi 

Terhadap Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Pengetahuan metakognisi memiliki peran dalam membantu siswa 

memahami materi pelajaran dan melatih siswa belajar secara mandiri (Eggen 

& Kauchak dalam Rukminingrum ddk, 2017). Williams & Atkins (dalam 

Rukminingrum dkk, 2017) juga mengungkapkan bahwa pengetahuan 

metakognisi membantu siswa untuk menyelesaikan tugas belajar menjadi 

lebih efektif. Untuk menyelesaikan soal cerita matematika dibutuhkan latihan 

dan tambahan waktu belajar yang lebih banyak, sehingga dengan adanya 

pengetahuan metakognisi yang dimiliki siswa dapat membantu siswa untuk 

lebih banyak berlatih untuk menyelesaikan soal cerita secara mandiri dan 
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waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal cerita menjadi lebih 

efektif. 

Pengetahuan metakognisi memiliki tiga indikator pengetahuan, yaitu: 

pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan deklaratif 

yaitu pengetahuan yang mengandung informasi faktual (fakta). Penyelesaian 

soal cerita dibutuhkan suatu pengetahuan deklaratif, hal ini dikarenakan 

dalam menyelesaikan soal cerita dibutuhkan formula atau rumus dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Tanpa adanya pengetahuan deklaratif, 

siswa mustahil untuk menyelesaikan soal cerita matematika. 

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang 

dalam menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah penyelesaian 

secara terurut dan jelas. Penyelesaian soal cerita memiliki prosedur 

penyelesaian dengan beberapa tahap penyelesaian, mulai dari variabel apa 

saja yang diketahui dalam soal sampai kepada langkah penyelesaian akhir. 

Pengetahuan prosedural membantu siswa untuk dapat menyelesaikan soal 

cerita secara terurut dan tidak ada langkah penyelesaian yang terlewati, 

sehingga hasil akhir yang diperoleh lebih akurat dan mengurangi kesalah 

dalam penyelesaiannya. 

Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan kapan startegi itu 

digunakan, kondisi seperti apa startegi itu digunakan dan mengapa 

menggunakan strategi tersebut. Soal cerita matematika memiliki contoh soal 

yang berbeda-beda dan langkah penyelesaian yang berbeda-beda, tergantung 

dari soal tersebut. Misalnya soal cerita pola bilangan adalah menentukan pola 
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bilangan bilangan genap, maka siswa harus menentukan pola dari suatu 

bilangan genap..  

Keterampilan metakognisi juga memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran matematika. Keterampilan metakognisi adalah keterampilan 

berpikir, merancang, memantau dan menilai pada diri seseorang dalam 

belajarnya (Satriawan, 2013). Indikator keterampilan metakognisi meliputi 

keterampilan perencanaan, prediksi, monitoring, dan evaluasi.  

Keterampilan perencanaan merupakan keterampilan yang 

mengutamakan proses sistematis dan berpikir, sehingga menemukan suatu 

solusi dalam penyelesaian. Menyelesaikan soal cerita matematika dibutuhkan 

suatu keterampilan perencanaan. Keterampilan perencanaan itu antara lain 

merencanakan target waktu penyelesaian, penggunaan rumus dan prosedur 

dalam langkah penyelesaian.  

Keterampilan prediksi adalah kemampuan seseorang dalam 

meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang 

(Satriawan, 2013). Pada keterampilan ini siswa diajak untuk melibatkan 

pengetahuan yang dikombinasikan dengan materi yang diperoleh 

sebelumnya, kemudian digunakan dalam mengimajinasikan kemungkinan 

yang akan terjadi sesuai dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnnya. 

Keterampilan prediksi dapat digunakan siswa untuk memprediksi waktu yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan soal cerita, hasil akhir dan jawaban benar 

atau salah dapat diprediksi oleh siswa ketika siswa telah memperoleh 

informasi sebelumnya. 
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Indikator keterampilan metakognisi yang berikut adalah keterampilan 

monitoring. Keterampilan monitoring adalah potensi seseorang dalam proses 

pengumpulan, dan analisis informasi secara sistematis dan berkelanjutan 

sehingga dapat dikoreksi kesalahan yang dapat terjadi dalam penyelesaian 

(Satriawan, 2013). Keterampilan monitoring berguna untuk mengurangi 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita, penggunaan rumus yang keliru 

atau langkah-langkah penyelesaian yang kurang tepat dapat terjadi sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

Keterampilan evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk 

mengevaluasi proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah 

kinerja untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja itu 

sendiri (Satriawan, 2013). Tujuan dari keterampilan evaluasi adalah  untuk 

mendapatkan informasi dari pengalaman yang dilaksanakan, maupun yang 

sudah berfungsi sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan 

(Sukmadinata dalam Satriawan, 2013). Dengan keterampilan evaluasi yang 

dimiliki, siswa dapat mengevaluasi lembar jawaban soal cerita yang diberikan 

oleh guru, skor yang diperoleh siswa ketika menyelesaikan soal cerita 

matematika dapat dijadikan evaluasi dan dijadikan tolak ukur untuk 

memperoleh nilai yang lebih baik. 

Indikator pengetahuan metakognisi yang diukur dalam penyelesaian 

soal cerita meliputi pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. 

Indikator keterampilan metakognisi yang diukur dari hasil tes soal cerita 

meliputi keterampilan perencanaan, prediksi, monitoring, dan evaluasi. 
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2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian relevan yang serupa dan berkaitan dengan penelitian 

diharapkan dengan hasil penelitian yang relevan tersebut dapat membantu 

peneliti untuk menguatkan hasil penelitian yang akan dilakukan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Hasanah dengan judul 

Analisis Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika 

Berdasarkan Metode Flavell, menunjukkan bahwa: subjek dengan 

metakognisi yang tinggi memiliki pengetahuan dan perencanaan metakognisi 

tinggi. Hal ini dilihat dari subjek yang mampu memaksimalkan variabel 

individu, tugas dan, strategi dalam memecahkan masalah. Subjek juga 

memanfaatkan keterampilan perencanaan, evaluasi, dan monitoring dari 

pengalaman yang dilalui untuk memecahkan masalah secara optimal. Subjek 

dengan metakognisi sedang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

metakognisi sedang. Dilihat dari pengetahuan metakognisi, subjek memiliki 

variabel individu dan tugas yang baik tapi tidak memiliki variabel strategi 

yang baik, sedangkan berdasarkan keterampilan metakognisi, siswa memiliki 

perencanaan dan evaluasi tinggi, tapi memiliki keterampilan monitoring yang 

sedang. Subjek dengan metakognisi rendah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan metakognisi rendah. Subjek memiliki variabel individu sedang, 

tapi memiliki tugas dan strategi dalam kategori rendah. Berdasarkan 

keterampilan metakognisi, siswa memiliki keterampilan perencanaan yang 

sedang, tetapi memiliki keterampilan monitoring dan evaluasi yang rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Pebriana dengan 

judul Analisis Metakognisi Siswa dalam Pemecahan Masalah pada 
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menunjukkan bahwa: Kemampuan metakognisi seluruh siswa dalam 

memecahkan masalah adalah pada kategori tinggi. Pengetahuan metakognisi 

paling baik adalah pada indikator perencanaan, kemudian tahap berikut 

adalah monitoring atau pengawasan dan yang terakhir adalah indikatori 

evaluasi. 


