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ABSTRAK 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan aktivitas metakognisi 

mahasiswa dalam memecahkan masalah pembuktian langsung dalam bidang analisis 

berdasarkan langkah-langkah Polya ditinjau dari kemampuan matematika dan gender. 

Secara lebih spesifik,  tujuan khusus paparan ini adalah untuk mendeskripsikan 

perbandingan aktivitas-aktivitas metakognisi mahasiswa dalam memecahkan masalah 

pembuktian langsung ditinjau dari gender dan kemampuan matematika. 

Paparan ini merupakan sebagian hasil  yang dilakukan penulis berdasarkan hasil 

penelitian kualitatif eksploratif tentang aktivitas metakognisi terhadap empat subjek 

penelitian yaitu mahasiswa laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi, mahasiswa 

perempuan dengan kemampuan matematika tinggi, mahasiswa laki-laki dengan 

kemampuan matematika rendah, Peneliti mempelajari dan mengungkap proses 

metakognisi mahasiswa dalam memecahkan masalah pembuktian berdasarkan langkah-

langkah Polya. Pengungkapan proses metakognisi dilakukan pada setiap tahap 

pemecahan masalah, yaitu tahap memahami masalah, tahap membuat rencana 

pemecahan masalah, tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah serta tahap 

melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pemecahan masalah. 

Selanjutnya dengan menggunakan metode  wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur akan diungkap tentang aktivitas metakognisi mahasiswa dalam memecahkan 

masalah pembuktian langsung.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahap pemecahan 

masalah Polya, mahasiswa berkemampuan matematika tinggi, baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki keterlaksanaan metakognisi yang sangat lengkap. Namun tingkat 

kelengkapan  aktivitas metakognisi mahasiswa laki-laki lebih tinggi. Di pihak lain 

keterlaksanaan metakognisi mahasiswa berkemampuan matematika rendah, baik laki-

laki maupun perempuan berada pada tingkat yang rendah, variasi keterlaksanaan 

aktivitas metakognisinya jauh lebih rendah dibandingkan mahasiswa dengan 

kemampuan matematika tinggi. Namun pada mahasiswa perempuan maupun laki-laki 

dengan kemampuan matematika rendah memiliki variasi aktivitas metakognisi yang 

sama. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Proses berpikir dalam pemecahan masalah merupakan hal penting yang perlu 

mendapat perhatian pendidik terutama untuk membantu peserta didik 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 hanya untuk melengkapi peserta didik dengan 

sekumpulan keterampilan atau proses, tetapi lebih kepada memungkinkan peserta didik 

berpikir untuk dirinya sendiri. 

Berpikir untuk dirinya sendiri berkaitan dengan kesadaran siswa terhadap 

kemampuannya untuk mengembangkan berbagai cara yang mungkin ditempuh dalam 

memecahkan masalah. Proses menyadari dan mengatur berpikir sendiri tersebut, 

dikenal sebagai metakognisi, termasuk didalamnya adalah berpikir tentang bagaimana 

membuat pendekatan terhadap masalah, memilih strategi yang digunakan untuk 

menemukan pemecahan, dan bertanya kepada diri sendiri tentang masalah tersebut 

(Gartman dan Freiberg, 1993). 

Pemecahan masalah yang efektif dapat diperoleh dengan memberi kesempatan 

kepada peserta didik 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. 

 Terkait dengan masalah dalam matematika,  masalah dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu masalah menemukan (to find) dan masalah membuktikan (to prove). 

Masalah menemukan adalah suatu jenis masalah yang tujuannya akan dicari dan 

prosesnya diperlukan. Masalah membuktikan adalah masalah yang tujuannya sudah 

ditentukan tetapi prosesnya diperlukan. Diantara masalah tersebut, masalah 
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membuktikan merupakan bagian yang sangat penting dalam matematika. Matematika 

dikembangkan melalui teorema-teorema yang yang dibuktikan kebenarannya. Sehingga 

pengetahuan tentang cara pembuktian sangat dibutuhkan dalam belajar  matematika. 

Didasarkan pada metode yang digunakan,  pembuktian dalam matematika dapat 

dikelompokkan pembuktian langsung, dan pembuktian tidak langsung. Jenis-jenis 

pembuktian yang termasuk pembuktian tidak langsung adalah pembuktian dengan 

kontradiksi dan pembuktian dengan kontraposisi. Beberapa cara pembuktian lain dalam 

matematika adalah pembuktikan dengan induksi matematika, pembuktian dengan 

contoh penyangkal. 

Berdasarkan pengalaman penulis pada pelaksanaan pendidikan dan latihan 

profesi guru dalam rangka program sertifikasi guru, kemampuan guru dalam masalah 

pemecahan pembuktian masih sangat rendah. Banyak teorema-teorema sederhana yang 

tidak mampu dibuktikan guru secara benar. Terkait dengan rendahnya kemampuan 

dalam memecahkan masalah pembuktian, ini juga terjadi pada sebagian besar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNS yang merupakan calon 

guru. Rendahnya kemampuan dalam memecahkan masalah pembuktian ini tergambar 

pada rendahnya prestasi belajar pada matakuliah-matakuliah yang memiliki 

karakteristik dengan struktur deduktif aksiomatik yang ketat seperti analisis real dan 

struktur aljabar. Kemampuan memecahkan masalah pembuktian merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang belajar matematika pada 

perguruan tinggi.. 

Dalam memecahkan masalah pembuktian, diperlukan kemampuan dalam 

melakukan proses penemuan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam 

proses penemuan cara untuk mencapai tujuan diperlukan kesadaran tentang proses 

berpikir yang dilakukan tahap demi tahap untuk mengontrol kebenaran langkah-langkah 

yang dilakukan. Kesadaran tentang proses berpikirnya sendiri ini dikenal sebagai salah 

satu bentuk kemampuan metakognisi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memecahkan 

masalah pembuktian tidak dapat terlepas dengan kemampuan metakognisi. 

O’Neil & Brown (1997) mengemukakan bahwa metakognisi adalah proses 

berpikir seseorang tentang berpikir mereka sendiri dalam rangka membangun strategi 

untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, Nur (2000) berpendapat bahwa 

metakognisi berhubungan dengan berpikir siswa tentang berpikir mereka sendiri dan 
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kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. 

Selanjutnya Flavel (Nur, 2004) memberikan definisi yang lebih lengkap tentang 

metakognisi sebagai pengetahuan seseorang berkenaan dengan proses dan produk 

kognitifnya atau segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan produk tersebut. 

Metakognisi berhubungan dengan pemonitoran aktif dan pengendalian yang konsekuen 

serta pengorganisasian proses pemonitoran dan pengendalian dalam hubungannya 

dengan tujuan kognitif.  

Berdasarkan pengertian dan komponen metakognisi seperti yang diungkapkan 

beberapa ahli di atas, berarti kemampuan metakognisi memiliki peranan penting dalam 

mengatur dan mengontrol proses berpikir yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

memecahkan suatu masalah, dan tentu juga pada pemecahan masalah pembuktian 

sehingga tujuan pemecahan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Metakognisi 

merupakan pengetahuan, kontrol, dan evaluasi peserta didik terhadap proses berpikirnya 

sendiri, termasuk pengetahuan tentang diri, tugas, dan strategi yang digunakan dalam 

pemecahan masalah matematika. Artinya seseorang yang melibatkan metakognisinya 

dalam memecahkan masalah akan dapat mengendalikan dirinya untuk melakukan 

sesuatu yang menguntungkan atau tidak melakukan sesuatu yang merugikan dalam 

memecahkan masalah. 

Berkenaan dengan fakta bahwa pemecahan masalah selalu melibatkan kegiatan 

kognitif seseorang, akan mengakibatkan adanya perbedaan pada kemampuan tiap-tiap 

orang dalam memecahkan masalah, demikian pula pada pemecahan masalah 

pembuktian. Suatu masalah yang menantang dan cukup sulit bagai seseorang, mungkin 

merupakan masalah yang sederhana bagi orang lain. Pada proses membuktikan, 

terdapat perbedaan tentang cara dan prosedur antara memecahkan pembuktian secara 

langsung dan pembuktian secara tidak langsung. Pada pemecahan pembuktian 

seseorang dituntut untuk dapat menetapkan jenis pembuktian yang akan digunakan dan 

pilihan ini akan mempengaruhi cara dan prosedur pembuktian yang dilakukan.  

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap mahasiswa laki-laki dan perempuan 

pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNS Surakarta dalam rentang waktu 

beberapa tahun ini terdapat fenomena yang cukup menarik. Pada kurun waktu lima 

tahun terakhir ini jauh berbeda dengan pada masa sebelumnya di mana prestasi belajar 

mahasiswa berjenis kelamin laki-laki cenderung lebih baik. Demikian juga dengan 

komposisi banyaknya mahasiswa, pada saat ini banyaknya mahasiswa berjenis kelamin 
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perempuan lebih banyak dari pada mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini 

sangat menarik untuk diteliti. 

Beberapa penelitian untuk menguji bagaimana perbedaan gender berkaitan 

dengan pembelajaran matematika, laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan 

menggunakan variabel-variabel termasuk kemampuan bawaan, sikap, motivasi, bakat, 

dan kinerja (Goodchild, & Granholm, 2007). Beberapa peneliti percaya bahwa 

pengaruh faktor gender (pengaruh perbedaan laki-laki-perempuan) dalam matematika 

adalah karena adanya perbedaan biologis dalam otak anak laki-laki dan perempuan yang 

diketahui melalui observasi, bahwa anak perempuan, secara umum, lebih unggul dalam 

bidang bahasa dan menulis, sedangkan anak laki-laki lebih unggul dalam bidang 

matematika karena kemampuan-kemampuan keruangan yang lebih baik (Geary, Saults, 

Liu, 2000). Perbedaan karakteristik berpikir laki-laki dan perempuan seperti yang 

disampaikan Kartini Kartono (1977), menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih 

rasional dalam menghadapi masalah dibanding perempuan, laki-laki pada umumnya 

mempunyai kemampuan berpikir abstrak, menyeluruh sedangkan perempuan cenderung 

berpikir nyata dan praktis. Dari perbedaan cara  berpikir tersebut tentu akan 

mempengaruhi penggunaan kognisi atau metakognisi yang dimiliki untuk memecahkan 

masalah. Oleh karena itu, cukup menarik dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana 

peran gender dalam penggunaan kognisi atau metakognisi. 

Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas, dapat diketahui betapa pentingnya 

kemampuan metakognisi dimiliki oleh seseorang pada semua tingkat pendidikan. 

Pendidik dalam hal ini dapat mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan 

tersebut melalui serangkaian kegiatan pembelajaran. Agar guru dapat membangkitkan 

kemampuan metakognisi peserta didik, pendidik 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 secara umum dan secara khusus dalam memecahkan 

masalah pembuktian.  

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian yaitu 

“Bagaimanakah perbandingan aktivitas metakognisi mahasiswa dalam memecahkan 

masalah pembuktian langsung pada pokok bahasan limit dan kekontinuan berdasarkan 
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langkah-langkah Polya ditinjau dari kemampuan matematika dan perbedaan gender?”.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana 

dikemukakan  di atas, yaitu perbandingan aktivitas metakognisi mahasiswa dalam 

memecahkan masalah pembuktian langsung pada pokok bahasan limit dan kekontinuan 

berdasarkan langkah-langkah Polya ditinjau dari kemampuan matematika dan 

perbedaan gender?”.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan  

matematika terutama berkaitan dengan proses metakognisi dalam memecahkan masalah 

pembuktian, yaitu: 

1. Sebagai pengembangan teori metakognisi, khususnya dalam memecahkan 

masalah pembuktian. 

2. Sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

khususnya agar dapat mendorong mahasiswa memahami proses metakognisi 

yang perlu dikembangkan dalam pemecahan masalah pembuktian. 

E. Batasan Istilah 

Untuk memperjelas masalah penelitian ini, perlu dikemukakan pendefinisian 

beberapa istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Metakognisi didefinisikan sebagai kemampuan untuk  menyadari dan 

kemampuan mengatur proses kognisi diri sendiri, yang meliputi kesadaran 

tentang kognisi (awareness about cognition) dan, kontrol atau pengaturan 

proses kognisi (control or regulation of cognition processes). 

2. Masalah adalah soal yang jawabnya tidak dapat dilakukan secara rutin, namun 

untuk sampai pada jawaban yang benar diperlukan pemikiran yang lebih 

mendalam. 

3. Masalah pembuktian adalah soal yang berkaitan dengan  pembuktian dalam 

mata kuliah analisis real, khususnya pada pokok bahasan limit dan kekontinuan.  

4. Memecahkan masalah adalah proses menerapkan bermacam-macam 

keterampilan dan tindakan kognitif terhadap suatu masalah, yang bertujuan 

untuk mendapatkan solusi yang benar dari masalah tersebut. 
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5. Langkah-langkah Polya adalah tahap-tahap pemecahan masalah yang meliputi, 

tahap memahami masalah (understanding the problem), tahap memikirkan 

rencana (devising a plan), tahap melaksanakan rencana (carrying out the plan), 

dan tahap memeriksa kembali jawaban (looking back). 

6. Proses metakognisi adalah rangkaian aktivitas metakognisi yang dilakukan 

seseorang dalam pemecahan masalah yang meliputi tiga bagian, yaitu bagian 

awal (Developing a plan of action), bagian inti (Maintaining monitoring the 

plan), bagian akhir (Evaluating the plan action). 

7. Metakognisi dalam memecahkan masalah berdasar langkah-langkah Polya 

adalah kemampuan untuk  menyadari dan kemampuan mengatur proses kognisi 

diri sendiri, yang meliputi kesadaran tentang kognisi (awareness about 

cognition) dan, kontrol atau pengaturan proses kognisi (control or regulation of 

cognition processes) dalam memecahkan masalah yang tahap-tahap pemecahan 

masalah yang meliputi, tahap memahami masalah (understanding the problem), 

tahap memikirkan rencana (devising a plan), tahap melaksanakan rencana 

(carrying out the plan), dan tahap memeriksa kembali jawaban (looking back). 

8. Mahasiswa dalam tulisan ini adalah mahasiswa calon guru pada Program Studi 

Pendidikan Matematika FKIP UNS. 

9. Kemampuan matematika adalah kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah 

mata kuliah kelompok bidang matematika, yang dinyatakan dengan IPK 

mahasiswa pada matakuliah-matakuliah kelompok bidang matematika. 

10. Masalah pembuktian langsung adalah masalah pembuktian terhadap kebenaran 

pernyataan pq, dengan cara menunjukkan terdapat pernyataan-pernyataan r1, 

r2 r3 r4 ... rn sedemikian sehingga dipenuhi p  r1 r2 r3 r4 ... rn q bernilai 

benar. 

 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Metakognisi 

Sampai saat ini, belum tampak  adanya kesamaan pendapat tentang definisi 

metakognisi. Hal ini  disebabkan banyaknya jenis pengetahuan dan proses berbeda 

masuk  dalam istilah metakognisi (Panaoura dan Philippou, 2001). Namun secara 
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umum terdapat kesamaan hakekat diantara pendapat-pendapat tentang metakognisi yang 

diberikan. Gambaran tentang perbedaan tersebut antara lain ditunjukkan oleh perbedaan 

pandangan antara dua orang pelopor studi tentang metakognisi yaitu Flavell dan Brown. 

Flavell cenderung memandang metakognisi dari aspek pengetahuan tentang kognisi 

seseorang, sementara Brown cenderung memandang metakognisi sebagai proses 

mengatur kognisi seseorang. 

Meski Flavell dan Brown memiliki kecenderungan pandangan berbeda tentang 

metakognisi, namun keduanya berpandangan bahwa metakognisi mencakup dua aspek 

yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Flavell mengemukakan 

bahwa metakognisi terdiri dari (1) pengetahuan metakognitif (metacognitive 

knowledge), dan (2) pengalaman atau pengaturan metakognitif (metacognitive 

experience or regulation) (Flavell, 1979; Livingston, 1997). Di sisi lain, Brown juga 

membagi metakognisi  menjadi: (1) pengetahuan tentang kognisi (knowledge about 

cognition), dan (2) pengaturan kognisi (regulation of cognition) (Gay, 2002). 

Selanjutnya akan ditinjau definisi secara konseptual tentang 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 Flavell (Lee dan Baylor, 2006) mendefinisikan: metakognisi 

sebagai kemampuan untuk memahami dan memantau berpikirnya sendiri dan asumsi 

serta implikasi kegiatan seseorang. Metacognition as the ability to understand and 

monitor one’s own thoughts and the assumptions and implications of one’s activities. 

Pendapat ini menekankan metakognisi sebagai kemampuan untuk memahami dan 

memantau kegiatan berpikir, sehingga proses metakognisi tiap-tiap orang akan berbeda 

menurut kemampuannya. 

Sementara itu, Brown (Lee dan Baylor, 2006) mendefinisikan metakognisi 

sebagai suatu kesadaran terhadap aktivitas kognisi diri sendiri, metode yang digunakan 

untuk mengatur proses kognisi diri sendiri dan suatu penguasaan terhadap bagaimana 

mengarahkan, merencanakan, dan memantau aktivitas 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. Pendapat Brown ini menekankan metakognisi sebagai kesadaran terhadap 

aktivitas kognisi, dalam hal ini metakognisi berkaitan dengan bagaimana seseorang 
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menyadari proses berpikirnya. Kesadaran tersebut akan terwujud pada cara seseorang 

mengatur dan mengelola aktivitas berpikir yang dilakukannya. 

Panaoura dan Philippou (2001) mengemukakan metakognisi berkaitan dengan 

kesadaran dan pemantauan sistem kognitif diri sendiri dan memfungsikan sistem 

tersebut. “Metacognition” refers to awareness and monitoring of one’s own cognitive 

system and the functioning of this system. Definisi ini tampaknya telah menggabungkan 

dua definisi sebelumnya yakni definisi oleh Flavell dan Brown dengan menegaskan 

bahwa metakognisi berkaitan dengan kesadaran dan pemantauan sistem berpikir yang 

dilakukan, dan bagaimana sistem tersebut berfungsi sesuai yang diharapkan. 

Definisi metakognisi yang berbeda dikemukakan oleh Taylor dalam Pierce 

(2003), sebagai suatu penilaian tentang apa yang telah seseorang ketahui, bersamaan 

dengan suatu pengertian yang benar terhadap tugas belajar dan pengetahuan serta 

keterampilan apa yang dibutuhkan, dikombinasikan dengan kelincahan membuat 

perhitungan yang benar tentang bagaimana menerapkan pengetahuan strategis seseorang 

pada situasi tertentu, dan melakukannya secara efisien dan reliabel, metacognition as an 

appreciation of what one already knows, together with a correct apprehension of the 

learning task and what knowledge and skills it requires, combined with the agility to 

make correct inferences about how to apply one’s strategic knowledge to a particular 

situation, and to do so efficiently and reliably. Definisi yang dikemukakan Taylor ini 

merupakan salah satu versi lain dari penggabungan definisi oleh Flavell dan Brown, 

yakni metakognisi dipandang sebagai kesadaran sesorang tentang seberapa besar 

pengetahuan yang dimilikinya berkaitan dengan suatu hal, dan bagaimana mengelola 

pengetahuan tersebut untuk diterapkan pada situasi tertentu. 

Gambaran lebih jelas tentang metakognisi dapat dipahami dalam pengertian yang 

dikemukakan oleh Flavell (1985) dalam Nur (2000: 73) sebagai berikut: 

“Metakognisi adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan proses dan 

produk kognitif orang itu sendiri atau segala sesuatu yang berkaitan dengan 

proses dan produk tersebut. …… Metakognitif berhubungan, salah satu 

diantaranya, dengan pemonitoran aktif dan pengendalian yang konsekwen serta 

pengorganisasian proses pemonitoran dan pengendalian ini dalam hubungannya 

dengan tujuan kognitif, pada mana proses-proses tersebut menunjang, umumnya 

dalam mendukung sejumlah tujuan konkret. 
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Pengetahuan metakognitif merujuk pada pengetahuan umum tentang bagaimana 

seseorang belajar dan memproses informasi, seperti pengetahuan seseorang tentang 

proses belajarnya sendiri. Anderson & Krathwohl (2001) mengemukakan bahwa 

pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum, seperti 

kesadaran-diri dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Pengetahuan kognitif 

cenderung diterima sebagai pengetahuan tentang proses kognitif yang dapat digunakan 

untuk mengontrol proses kognitif. Sedangkan Nur (2000) mengemukakan bahwa 

pengetahuan tentang kognitif terdiri dari informasi dan pemahaman yang dimiliki 

seseorang siswa tentang proses berpikirnya sendiri disamping pengetahuan tentang 

berbagai strategi belajar untuk digunakan dalam situasi pembelajaran tertentu. Misalnya, 

seseorang dengan tipe belajar visual mengetahui bahwa membuat suatu peta konsep 

merupakan cara terbaik baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah besar 

informasi baru. 

Sedangkan pengalaman metakognitif meliputi penggunaan startegi-strategi 

metakognitif atau regulasi metakognitif (Brown dalam Livington, 1997). Sejalan dengan 

itu, Nur (2000) menjelaskan bahwa pemonitoran kognitif adalah kemampuan siswa 

untuk memilih, menggunakan, dan memonitor strategi-strategi belajar yang cocok, 

cocok dengan gaya belajar mereka sendiri maupun dengan situasi tugas yang sedang 

dihadapi. Mengenai pentingnya kegiatan pemonitoran kognitif ini, Winkel (1996: 48) 

mengemukakan bahwa: 

“Biarpun siswa diberikan berbagai strategi kognitif yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan problem tertentu, namun tidak berarti bahwa strategi-strategi itu 

dapat digunakan terhadap segala macam problem. Akhirnya siswa harus 

menyerap strategi-strategi itu, kemudian menentukan sendiri strategi mana yang 

cocok dengan masalah A dan mana yang cocok dengan masalah B. Dengan kata 

lain, fleksibelitas dalam berpikir di pihak siswa merupakan sasaran instruksional 

yang sangat ideal.” 

 

B. Pemecahan Masalah Dalam Pembelajaran Matematika 

 Memecahkan masalah tidak hanya merupakan suatu tujuan dari belajar 

matematika, tetapi juga merupakan alat utama untuk menghadapi masalah-masalah yang 

lain. Pemecahan masalah merupakan bagian integral dari matematika, bukan merupakan 

bagian terpisahkan dari matematika. Dalam memecahkan masalah, siswa harus didorong 
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untuk merefleksikan pikiran mereka  sehingga mereka dapat menerapkan dan 

menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi masalah lain dan dalam konteks 

lainnya. Dengan memecahkan masalah matematika, siswa memperoleh cara berpikir, 

mempunyai rasa ingin tahu dan ketekunan, kepercayaan diri dalam situasi yang asing. 

Pemecahan masalah membantu mereka  di luar kelas matematika. 

Stanic & Kilpatrick (1988: 15) mendefinisikan masalah sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang melakukan tugasnya yang tidak ditemukan di waktu sebelumnya. Ini 

menunjukkan bahwa suatu tugas merupakan masalah bergantung kepada individu dan 

waktu. Artinya suatu tugas merupakan masalah bagi seseorang, tetapi mungkin bukan 

merupakan masalah bagi orang lain. Demikian pula suatu tugas merupakan masalah bagi 

seseorang pada suatu saat, tetapi bukan merupakan masalah lagi bagi orang itu pada saat 

berikutnya, bila orang itu telah mengetahui cara atau proses mendapatkan pemecahan 

masalah tersebut. 

 Menurut Polya (1973), masalah terbagi menjadi dua, yaitu masalah menemukan 

(problem to find), dan masalah membuktikan (problem to prove). Masalah untuk 

menemukan merupakan suatu masalah teoretis atau praktis, abstrak atau konkrit. Bagian 

utama dari masalah menemukan antara lain: apa yang dicari? Apa saja data yang 

diketahui? bagaimana syaratnya? Sedangkan masalah membuktikan merupakan masalah 

untuk menunjukkan apakah suatu pernyataan benar atau salah, atau tidak keduanya. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan apakah pernyataan itu benar atau 

salah? Bagian utama dari masalah ini adalah hipotesis dan konklusi suatu teorema yang 

harus dibuktikan kebenarannya.  

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. Memahami masalah (understanding the problem) 

2.  Memikirkan rencana (devising a plan)  

3. Melaksanakan rencana (carrying out the plan) 

4. Memeriksa kembali jawaban (looking back)  

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 
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“metakognisi” pada hasil pemikirannya, tetapi menyebutnya sebagai “berpikir tentang 

proses” (thinking about the process).  

 

C. Peranan Gender dalam Belajar Matematika 

Menurut Heymans (dalam Kartini Kartono, 1989) perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan terletak pada sifat-sifat sekunderitas. emosional dan aktivitas dari fungsi-

fungsi kejiwaan. Pada wanita fungsi sekunderitas tidak terletak di bidang intelektual, 

tetapi pada perasaan, sehingga nilai perasaan dan pengalarnan-pengalaman jauh lebih 

lama mempengaruhi struktur kepribadiannya, jika dibandingkan dengan nilai perasaan 

laki-laki. Perempuan merealisasi dengan respon-respon yang lebih kuat dan lebih 

emosional dari pada laki-laki. Perempuan pada umumnya lebih akurat dan lebih 

mendetail. Umpamanya saja pada masalah ilmiah perempuan lebih konsekuen dan lebih 

akurat (persis) daripada laki-laki. Pada perempuan akan membuat catatan dan diktat-

diktat pelajaran lebih lengkap dan teliti daripada laki-laki, tetapi biasanya catatan-

catatan tadi kurang kritis. 

Lebih lanjut Kartini Kartono (1989), menyatakan bahwa adanya perbedaan-

perbedaan antara laki-laki dan perempuan antara lain: perempuan pada umumnya 

perhatiannya tertuju pada hal-hal yang bersifat konkrit, praktis, emosional dan personal, 

sedangkan kaum laki-laki tertuju pada hal-hal yang yang bersifat intelektual, abstrak dan 

objektif. 

Perbedaan gender ini juga menjadikan orang berpikir apakah cara belajar, cara 

berpikir, atau proses konseptualisasi juga berbeda menurut jenis kelamin. Dengan 

demikian perbedaan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara 

laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah 

sesuai dengan perkembangan jaman. Pengaruh perbedaan gender dalam mempelajari 

matematika dan sains memperoleh perhatian dalam riset pendidikan sejak awal 1980-an 

ketika dominasi laki-laki dalam matematika dan sains ditemukan dalam beberapa 

penelitian. Hal  ini diringkas oleh  Benbow & Stanley, 1988; Halpern, 1986; Hyde, 

Fennema, & Lamon, 1990; Reis & Park, 2001. Setelah itu beberapa penelitian 

menunjukkan hasil berbeda. Dari beberapa penelitian tersebut ditemukan bahwa 

perbedaan gender tidak berperan dalam kesuksesan belajar, dalam arti tidak dapat 

disimpulkan dengan jelas apakah laki-laki atau perempuan lebih baik dalam belajar 
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matematika (Hightower, 2003), dan fakta menunjukkan bahwa ada banyak perempuan 

yang sukses dalam karir matematikanya. 

Dalam beberapa penelitian lain, ditemukan bahwa bukan hanya adanya 

perbedaan kemampuan dalam matematika yang didasari oleh faktor gender, tetapi cara 

memperoleh pengetahuan matematika juga terkait dengan perbedaan gender. Keitel 

(1998), Pinto (1998), dan Susento (2006), menunjukkan bahwa gender mempunyai 

hubungan yang erat dengan pembelajaran matematika. Sebagai contoh, Keitel (1998) 

menyatakan, “Gender, social, and cultural dimensions are very powerfully interacting 

in conceptualizations of mathematics education,...”. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini mendiskripsikan proses metakognisi yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam memecahkan masalah pembuktian pada matakuliah analisis real 

berdasarkan langkah-langkah Polya dengan mengungkap secara mendalam respon 

siswa. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. 

Mahasiswa diberi soal tentang masalah pembuktian. Soal terdiri dari satu soal yang 

harus dikerjakan dengan pembuktian langsung dan satu soal yang harus dikerjakan 

dengan pembuktian langsung. Dalam mengerjakan soal, mahasiswa diminta untuk 

mengerjakan soal berdasarkan tahap-tahap pemecahan masalah Polya, selanjutnya pada 

akhir tiap tahap dilakukan wawancara untuk mengungkap aktivitas metakognisi pada 

tahap tersebut. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan berupa kata-kata, maka 

penelitian ini bersifat kualitatif. Sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif-eksploratif.  

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mahasiswa yang akan dipilih 

sebagai subjek adalah mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Analisis real I. 

Pada tahap pertama, dipilih dua kelompok subjek, yaitu subjek dengan kemampuan 

matematika tinggi dan subjek dengan kemampuan matematika rendah. Pengelompokan 

subyek  ini didasarkan  pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa pada mata 

kuliah-mata kuliah matematika yang telah dicapainya sebelum menempuh mata kuliah 

analisis real I. Mahasiswa dikelompokkan dalam kategori kemampuan matematika 
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tinggi, jika IPK yang diperoleh lebih besar dari atau sama dengan 3,0. Mahasiswa 

dikelompokkan dalam kategori kemampuan matematika rendah, jika IPK yang 

diperoleh lebih kecil dari 2,0. 

Tahap berikutnya,  terhadap masing-masing kelompok ini dibagi menjadi dua 

kelompok berdasarkan gender sehingga diperoleh empat kelompok subjek yaitu 

kelompok mahasiswa laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi, kelompok 

mahasiswa laki-laki dengan kemampuan matematika rendah, kelompok mahasiswa 

perempuan dengan kemampuan matematika tinggi, dan kelompok mahasiswa 

perempuan dengan kemampuan matematika rendah. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dipandu dengan 

instrumen lembar tugas penyelesaian masalah matematika, dan pedoman wawancara.  

Dalam hal ini peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, 

penafsir data, dan akhirnya sekaligus menjadi pelapor hasil penelitian. Sedangkan 

instrumen lembar tugas yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen lembar 

tugas pemecahan masalah pembuktian. Instrumen lembar tugas ini divalidasi oleh ahli, 

yang terdiri atas satu orang ahli pendidikan matematika dan satu orang ahli dalam 

bidang matematika kelompok bidang analisis.  

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data diakukan dengan cara subyek diberi lembar  tugas 

pemecahan masalah pembuktian, kemudian untuk setiap tahapan dalam meyelesaikan 

masalah berdasarkan tahapan Polya diadakan wawancara untuk mengetahui aktivitas 

metakognisi yang dilakukan. Data yang diperoleh pada saat wawancara direkam dan 

disusun transkip wawancara tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis terkait dengan 

aktivitas metakognisi yang dilakukan.  Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap gambaran metakognisi siswa. Dari hasil pekerjaan siswa, pengamatan dan 

wawancara dapat dilihat karakteristik metakognisi siswa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut. 

a. Pada mahasiswa laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi, 
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1. Pada tahap memahami masalah subjek subjek sadar akan (1) pengetahuan yang dapat 

membantu, (2) arah/tujuan, (3) langkah-langkah, (4) apa yang dipahami merupakan 

bagian yang penting, (4) lama waktu, (6) apa yang dilakukan,  (7) berada pada jalan 

yang benar, (8) langkah-langkah selanjutnya, (9) adanya informasi penting, (10) 

ketepatan cara, (11) cara pemahaman masalah, (12) dapat menerapkan cara 

pemahaman masalah pada masalah yang lain, (13)  perlunya kembali pada tahap 

awal dalam memahami masalah. 

2. Pada tahap merencanakan pemecahan masalah, subjek sadar akan (1) pengetahuan-

pengetahuan yang diperlukan, (2) hal-hal yang dipikirkan sebelum  merencanakan, 

(3) data lain yang mungkin sesuai, (4) apa yang harus dilakukan, (5) sudah merasa 

berada pada jalan yang benar, (6) langkah-langkah, (7) informasi penting yang harus 

diing, (8) ketepatan langkah, (9) pemahaman masalah dilakukan akan menghasilkan 

sesuatu seperti yang diharapkan, (10) sadar sudah memperhitungkan semua hal yang 

penting. 

3.  Pada tahap melaksanakan pemecahan masalah,  subjek sadar tentang (1) pengetahuan 

awal yang dibutuhkan, (2) arah dari apa yang dilakukan, (3) hal-hal yang dipikirkan, 

(4) tentang data lain yang mungkin sesuai, (5) apa yang harus dilakukan pada saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, (6) sudah merasa berada pada jalan yang 

benar, (7) langkah-langkah lanjutan, (8) informasi penting yang harus, (9) ketepatan 

langkah pelaksanaan rencana, (10) pemahaman masalah dilakukan akan 

menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan, (11) merasa dapat menerapkan cara 

pelaksanaan rencana pemecahan masalah pada masalah yang lain, (12) perlunya 

kembali pada tahap awal.  

4. Pada tahap mengevaluasi, subjek sadar (1) tentang pengetahuan awal yang 

dibutuhkan, (2) tentang arah pemecahan masalah, (3) tentang hal-hal yang 

dipikirkan, (4) tentang apa yang harus, (5) sudah merasa berada pada jalan yang 

benar, (6) langkah-langkah lanjutan, (7) tentang informasi penting, (8) akan 

ketepatan langkah, (9) bahwa evaluasi dilakukan akan menghasilkan sesuatu seperti 

yang diharapkan, (10) dapat menerapkan cara pelaksanaan evaluasi terhadap 

masalah yang lain, (11) perlunya kembali pada tahap awal dalam melaksanakan 

evaluasi. 

b. Pada mahasiswa perempuan dengan kemampuan matematika tinggi,  
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1. Pada tahap memahami masalah subjek subjek sadar akan (1) pengetahuan yang dapat 

membantu, (2) arah/tujuan, (3) langkah-langkah, (4) apa yang dipahami merupakan 

bagian yang penting, (4) lama waktu, (6) apa yang dilakukan,  (7) berada pada jalan 

yang benar, (8) langkah-langkah selanjutnya, (9) adanya informasi penting, (10) 

ketepatan cara, (11) cara pemahaman masalah, (12) dapat menerapkan cara 

pemahaman masalah pada masalah yang lain,  

2. Pada tahap merencanakan pemecahan masalah, subjek sadar akan (1) pengetahuan-

pengetahuan yang diperlukan, (2) hal-hal yang dipikirkan sebelum  merencanakan, 

(3) data lain yang mungkin sesuai, (4) apa yang harus dilakukan, (5) sudah merasa 

berada pada jalan yang benar, (6) langkah-langkah, (7) informasi penting yang harus 

diing, (8) ketepatan langkah, (9) pemahaman masalah dilakukan akan menghasilkan 

sesuatu seperti yang diharapkan. 

3.  Pada tahap melaksanakan pemecahan masalah,  subjek sadar tentang (1) pengetahuan 

awal yang dibutuhkan, (2) arah dari apa yang dilakukan, (3) hal-hal yang dipikirkan, 

(4) tentang data lain yang mungkin sesuai, (5) apa yang harus dilakukan pada saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, (6) sudah merasa berada pada jalan yang 

benar, (7) langkah-langkah lanjutan, (8) informasi penting yang harus, (9) ketepatan 

langkah pelaksanaan rencana, (10) pemahaman masalah dilakukan akan 

menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan, (11) merasa dapat menerapkan cara 

pelaksanaan rencana pemecahan masalah pada masalah yang lain, (12) perlunya 

kembali pada tahap awal.  

4. Pada tahap mengevaluasi, subjek sadar (1) tentang pengetahuan awal yang 

dibutuhkan, (2) tentang arah pemecahan masalah, (3) tentang hal-hal yang 

dipikirkan, (4) tentang apa yang harus, (5) sudah merasa berada pada jalan yang 

benar, (6) langkah-langkah lanjutan, (7) tentang informasi penting, (8) akan 

ketepatan langkah, (9) bahwa evaluasi dilakukan akan menghasilkan sesuatu seperti 

yang diharapkan, (10) dapat menerapkan cara pelaksanaan evaluasi terhadap 

masalah yang lain,  

c. Pada mahasiswa laki-laki dengan kemampuan matematika rendah, 

1. Pada tahap memahami masalah subjek subjek sadar akan (1) pengetahuan yang dapat 

membantu, (2) arah/tujuan, (3) langkah-langkah, (4) apa yang dipahami merupakan 

bagian yang penting, (4) lama waktu, (6) apa yang dilakukan,  (7) cara pemahaman 

masalah,  
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2. Pada tahap merencanakan pemecahan masalah, subjek sadar akan (1) pengetahuan-

pengetahuan yang diperlukan, (2) hal-hal yang dipikirkan sebelum  merencanakan, 

(3) langkah-langkah, (4) informasi penting yang harus diingat, (5) ketepatan 

langkah. 

3.  Pada tahap melaksanakan pemecahan masalah,  subjek sadar tentang (1) pengetahuan 

awal yang dibutuhkan, (2) arah dari apa yang dilakukan, (3) hal-hal yang dipikirkan, 

(4) tentang data lain yang mungkin sesuai, (5) apa yang harus dilakukan pada saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, (6) informasi penting yang harus, (7) 

ketepatan langkah pelaksanaan rencana, (8) pemahaman masalah dilakukan akan 

menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan,  

4. Pada tahap mengevaluasi, subjek sadar (1) tentang pengetahuan awal yang 

dibutuhkan, (2) tentang arah pemecahan masalah, (3) tentang hal-hal yang 

dipikirkan, (4) sudah merasa berada pada jalan yang benar, (5) tentang informasi 

penting, (6) bahwa evaluasi dilakukan akan menghasilkan sesuatu seperti yang 

diharapkan. 

d. Pada mahasiswa laki-laki dengan kemampuan matematika rendah, 

1. Pada tahap memahami masalah subjek subjek sadar akan (1) pengetahuan yang dapat 

membantu, (2) arah/tujuan, (3) langkah-langkah, (4) apa yang dipahami merupakan 

bagian yang penting, (4) lama waktu, (6) apa yang dilakukan,  (7) cara pemahaman 

masalah,  

2. Pada tahap merencanakan pemecahan masalah, subjek sadar akan (1) pengetahuan-

pengetahuan yang diperlukan, (2) hal-hal yang dipikirkan sebelum  merencanakan, 

(3) langkah-langkah, (4) informasi penting yang harus diingat, (5) ketepatan 

langkah. 

3.  Pada tahap melaksanakan pemecahan masalah,  subjek sadar tentang (1) pengetahuan 

awal yang dibutuhkan, (2) arah dari apa yang dilakukan, (3) hal-hal yang dipikirkan, 

(4) tentang data lain yang mungkin sesuai, (5) apa yang harus dilakukan pada saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, (6) informasi penting yang harus, (7) 

ketepatan langkah pelaksanaan rencana, (8) pemahaman masalah dilakukan akan 

menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan,  

4. Pada tahap mengevaluasi, subjek sadar (1) tentang pengetahuan awal yang 

dibutuhkan, (2) tentang arah pemecahan masalah, (3) tentang hal-hal yang 

dipikirkan, (4) sudah merasa berada pada jalan yang benar, (5) tentang informasi 
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penting, (6) bahwa evaluasi dilakukan akan menghasilkan sesuatu seperti yang 

diharapkan. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahap 

pemecahan masalah Polya, mahasiswa berkemampuan matematika tinggi, baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki keterlaksanaan metakognisi yang sangat lengkap. Namun 

tingkat kelengkapan  aktivitas metakognisi mahasiswa laki-laki lebih tinggi. Di pihak 

lain keterlaksanaan metakognisi mahasiswa berkemampuan matematika rendah, baik 

laki-laki maupun perempuan berada pada tingkat yang rendah, variasi keterlaksanaan 

aktivitas metakognisinya jauh lebih rendah dibandingkan mahasiswa dengan 

kemampuan matematika tinggi. Namun pada mahasiswa perempuan maupun laki-laki 

dengan kemampuan matematika rendah memiliki variasi aktivitas metakognisi yang 

sama. 
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