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Om Swastyastu, 

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh,  

Namo Budhaya,  

Salam Kebajikan,  

Salam sejahtera untuk kita semua,  

Salam harmoni.  

 

yang terhormat,  

 Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya,  

 

yang saya hormati, 

 Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat Universitas 

Pendidikan Ganesha, 

 Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ka. 

Biro di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, 

 Panitia, Bapak/Ibu Undangan, 

 

serta, 

 Para sahabat dan keluarga yang saya sayangi.  

 

Pada hari yang berbahagia ini, tak hentinya-hentinya saya 

memanjatkan Puja dan Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta 

Waranugraha-Nya, hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini 



dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam mengikuti acara 

Pengukuhan Guru Besar Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam 

kesempatan yang baik ini, selain mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari telah memenuhi 

undangan kami, saya mohon izin untuk menyampaikan orasi 

pengenalan jabatan guru besar saya yang berjudul: 

“Mengembangkan Kemampuan Berpikir Metakognitif di 

Sekolah Dasar; Kajian Berpikir tentang Berpikir”. 

Penelitian tentang kemampuan berpikir saya lakukan sejak 

menyelesaikan skripsi (2007) dengan topik berpikir kreatif, 

kemudian membuat tesis tentang berpikir kritis (2009), dan membuat 

data dukung disertasi tentang pengembangan instrumen kemampuan 

berpikir (2016). Sejak diterima menjadi dosen Tahun 2010, saya 

melanjutkan ketertarikan saya dalam mendalami topik tentang 

kemampuan berpikir berdasarkan dimensi kognitif dan dimensi 

pengatahuan dari taksonomi bloom revisi. Selama 10 Tahun terakhir 

ini saya mendalami tentang perkembangan tipe-tipe kemampuan 

berpikir dan sudah saya rangkum dalam sebuah buku yang berujudul 

Kemampuan Berpikir yang diterbitkan pada tahun akhir Tahun 

2022. Keteratarikan saya mendalami tentang kemampuan berpikir 

karena ada prinsip yang diwariskan oleh keluarga besar saya bahwa, 

untuk menjadi hebat atau sukses tidak cukup hanya belajar tentang 

komunikasi (Wacika), sikap atau keterampilan saja (Kayika), namun 

harus dimulai dari cara berpikir (Manacika). Dengan mengikuti cara 

berpikir seseorang maka akan menuntun kita pada cara komunikasi 



dan sikap orang tersebut. Hal itu karena berpikir itu merupakan 

proses yang membentuk representasi mental baru melalui 

transformasi informasi. Bangkitnya seseorang tergantung dengan 

pemikirannya. Pemikiranlah yang akan membawa seseorang ke 

perbuatan yang baik atau buruk. Jika pemikirannya buruk, maka 

perbuatannya juga akan buruk, tetapi jika pemikirannya baik, maka 

perbuatannya pun akan baik.  

 

Pendahuluan  

Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang 

berusia 7 sampai 13 tahun sebagai upaya untuk mencerdaskan dan 

mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga 

terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, 

santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. 

Beberapa masalah penting yang dihadapi siswa di sekolah dasar saat 

ini di antaranya: siswa tidak memiliki kepribadian karena tidak 

mengenali dirinya, penerimaan terhadap proses pembelajaran sangat 

lambat karena siswa tidak tahu caranya belajar, rendahnya 

kemampuan berpikir kritis dan keatif, rendahnya kemampuan 

memecahkan masalah, lambat dalam setiap pengambilan keputusan 

bahkan cenderung tidak berani, sulit beradaptasi dengan suasana 

baru, tidak tahu cara mengelola informasi yang diterima, tidak 

memiliki kemampuan menjadi pemimpin (leadership), tidak 

memiliki karakter kuat karena tidak tahu menerapkan 

pengetahuannya, dan kesulitan ketika melakukan refleksi dan 



evaluasi (Sudirtha et al., 2022). Masalah-masalah ini secara umum 

merupakan masalah metakognitif siswa. Masalah ini bisa 

ditemukan hampir di seluruh Indonesia dan hampir di semua sekolah. 

Hal ini sangat mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia.  

Upaya-upaya untuk memperkenalkan metakognitif dalam 

menyelesaikan masalah kepada siswa sangat kurang atau bahkan 

cenderung diabaikan karena guru cenderung memberikan penekanan 

pada tujuan kognitif dalam proses dan evaluasi pembelajaran. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 

metakognitif siswa di berbagai sekolah di wilayah Indonesia masih 

rendah (Nurajizah et al., 2018; Diella & Ardiansyah, 2017). Siswa 

mengalami kesulitan menyelesaikan masalah dalam proses 

pembelajaran. Siswa memandang belajar sebagai hal yang menarik 

dan sebagian lagi memandang bahwa belajar adalah hal yang 

membosankan. Permasalahan yang ditemukan tersebut disebabkan 

oleh kesulitan siswa memahami konsep dalam belajar (Sukiyanto, 

2020). Selain itu, rendahnya kemampuan metakognitif siswa juga 

ditandai dengan kurangnya siswa dalam menggunakan pengetahuan 

sebelumnya, mengorganisasikan informasi yang diperoleh, 

bagaimana dan kapan harus menerapkan strategi, mengatur 

keefektifan strategi belajar yang digunakan, dan mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah dipelajari (Konita & Sugiarto, 2017). Siswa 

kurang mengembangkan kemampuannya dalam proses berpikir saat 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Akibatnya, ketika 

siswa dihadapkan pada tugas yang sulit dan membutuhkan 



kemampuan berpikir kritis atau jawabannya yang tidak langsung 

diperoleh, maka siswa cenderung malas mengerjakannya. Akhirnya, 

dia menegosiasikan tugas tersebut dengan gurunya (Lestari et al., 

2019). Kalaupun ada siswa yang mampu mengerjakan soal dengan 

benar, siswa mengalami kegagalan saat menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa cenderung mengalami 

kesulitan dalam memahami suatu soal seperti apa yang diketahui, apa 

soalnya dan strategi apa yang perlu digunakan untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual (Susilo et al., 2019). Rendahnya kemampuan 

metakognitif yang dimiliki siswa mengakibatkan siswa tidak dapat 

memantau dirinya atau tidak tahu tujuan belajarnya (Ku & Ho, 

2010). Siswa tidak pernah merencanakan waktu yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, 

sehingga siswa merasa kekurangan waktu. 

Di sisi lain, revolusi industri 4.0 dan era abad 21 menuntut 

keterampilan dengan paradigma yang berbeda (Siregar et al., 2020). 

Sebagai fase revolusi teknologi, kita dituntut untuk mengubah cara 

berpikir dan beraktivitas kita yang dilakukan dalam ruang lingkup, 

kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya 

(Setiadi, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kemampuan yang bisa 

beradaptasi dengan keterampilan yang mumpuni dalam kehidupan 

bermasyarakat. Salah satu cara yang terstruktur dalam memenuhi 

tuntutan ini dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa 

adalah dengan mengembangkan kemampuan berpikir 

metakognitif pada siswa. Berpikir metakognitif adalah berpikir 



tentang berpikir. Pengembangan kemampuan berpikir metakognitif 

menjadi sangat penting karena membantu siswa memahami proses 

belajar mereka dan cara mereka belajar secara efektif. Berpikir 

metakognitif akan meningkatkan keterampilan metakoginitif siswa. 

Keterampilan metakognitif membantu siswa mempelajari informasi 

dengan cepat dan menyimpan informasi untuk pengembangan 

pendidikan atau profesional siswa. Hal ini bisa terjadi karena siswa 

memahami metode yang perlu digunakan untuk mendidik diri sendiri 

dan mengatasi potensi hambatan belajar. Pengembangan 

metakognitif dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan rasa 

tanggung jawab pribadi untuk pengembangan diri mereka. 

Peningkatan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab pribadi yang 

meningkat dapat memberikan motivasi untuk belajar (Schunk, 2012). 

Pengembangan metakognitif dapat meningkatkan rasa self efficacy 

siswa, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar 

(Bandura, 1997; M. Hofer & Grandgenett, 2012). Setelah dipelajari 

dengan baik, keterampilan metakognitif dapat menjadi kebiasaan 

berpikir yang diterapkan dalam berbagai konteks.  

Berpikir metakognitif sangat penting dikuasai oleh siswa 

sekolah dasar karena siswa lebih mampu mengelola dirinya dalam 

proses pembelajaran, lebih mampu dan lebih termotivasi untuk 

belajar, lebih mungkin untuk dapat mengatur emosi mereka (bahkan 

dalam situasi sulit), lebih mampu menangani kompleksitas dan 

mengatasi konflik, menjadi pembelajar yang aktif, pemikir kritis, 

reflektif, pemecah masalah, dan pengambil keputusan. Hasil 



penelitian menunjukkan bahwa metakognitif yang baik akan 

membuat siswa mampu memecahkan masalah dengan baik (N. N. 

Saputra & Andriyani, 2018). Metakognitif sangatlah penting dimiliki 

oleh setiap siswa untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar 

(S. Siregar, 2019). Adanya pengalaman metakognitif akan 

memberikan wawasan kepada siswa terhadap sebuah pengetahuan 

(Roebers et al., 2019). Siswa dengan keterampilan metakognitif yang 

baik adalah pemikir kritis, pemecah masalah, atau pembuat 

keputusan yang lebih baik dari pada siswa yang tidak (J. D. 

Bransford et al., 1999; Heath, 1983). Orang yang pemikirannya lebih 

kompleks cenderung memiliki kemampuan metakognitif yang lebih 

baik (Harlow et al., 2013). Siswa yang telah diajarkan keterampilan 

metakognitif akan belajar lebih baik dari pada siswa yang belum 

diajarkan keterampilan tersebut (Bol & Garner, 2011; J. Bransford et 

al., 1986; J. D. Bransford et al., 1999; Carr et al., 1989; Pressley et 

al., 1987). Selain itu, kemampuan metakognitif penting bagi siswa 

untuk menyadari apa yang harus siswa lakukan saat melakukan 

kesalahan serta mengevaluasi pekerjaannya. Siswa juga mampu 

menilai strategi yang efektif atau yang kurang efektif untuk 

digunakan. Yang paling penting adalah dengan kemampuan berpikir 

metagognitif yang memberikan kemampuan belajar yang baik akan 

berdampak terhadap penyelesaian tugas dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan berpikir metagognitif ini juga akan  berpengaruh 

terhadap hasil belajar serta peningkatan prestasi akademik siswa. Hal 

ini patut direkomendasikan, kemampuan berpikir metakognitif harus 



tertanam dalam tugas dan kegiatan kelas di seluruh kurikulum di 

setiap tingkat pengajaran (Ruth Garner & Alexander, 1989).  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterampilan 

metakognitif dapat diajarkan dan dipelajari (Borkowski et al., 1987; 

J. Bransford et al., 1986; Robert Garner, 1990; Hascher & Oser, 

1995). Keterampilan metakognitif yang dipelajari dalam satu konteks 

tidak secara otomatis ditransfer ke konteks lain. Keterampilan 

metakognitif dipelajari dan diterapkan lebih efektif dalam konteks 

pembelajaran aktif yang didukung dari pada dalam konteks instruksi 

langsung (Ericsson et al., 1980). Selain itu, keterampilan 

metakognitif itu berkembang. Pada kebanyakan orang, 

perkembangan kompleksitas kognitif berkembang dengan kecepatan 

yang berbeda dalam domain pengetahuan yang berbeda, bergantung 

pada pengalaman dan pembelajaran, khususnya di bidang utama 

(Baer et al., 1994; Flavell, 1979; Ruth Garner & Alexander, 1989; 

Reeve & Brown, 1985). Berpikir metakognitif melibatkan penataan 

pengetahuan secara sadar, sehingga cenderung lebih berkembang di 

bidang pengetahuan yang lebih besar. Perkembangan kognitif 

melibatkan perolehan pengetahuan dan penataan pengetahuan 

(sebagian besar tidak disadari) (J. Bransford et al., 1986). 

 

Hakikat Berpikir dan Perkembangannya 

Manusia dan berpikir adalah dua hal yang tidak tidak bisa 

dipisahkan. Manusia hidup haruslah berpikir bahkan saat tidur pun 

manusia tetap harus berpikir karena saat tidur otak manusia tetap 



bekerja. Di dalam ajaran Agama Hindu, manusia memiliki tiga hal 

sebagai kategori makhluk yang utama, yaitu: Sabda, Bayu, dan Idep 

yang berarti memiliki kemampuan untuk berbicara, kemampuan 

untuk bergerak, dan kemampuan untuk berpikir. Jadi, semua manusia 

pada hakikatnya berpikir, baik itu orang yang normal, orang gila, 

orang dengan gangguan kejiwaan, serta orang surga atau gangguan 

mental. Berpikir sangat memengaruhi kehidupan manusia. Dengan 

berpikir, orang bisa sehat atau pun sakit. Berpikir menyebabkan 

seseorang menjadi sukses ataupun gagal. Dengan berpikir, orang bisa 

menjadi waras-gila. Berpikir bisa menyebabkan orang idiot-cerdas. 

Berpikir bisa membuat orang baik/benar-salah/buruk. Hasil berpikir 

didapatkan melalui proses berpikir dan membawa atau mengarahkan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil berpikir dapat berupa ide, 

gagasan, penemuan serta pemecahan masalah, keputusan, 

selanjutnya dapat dikonkretkan ke arah perwujudan, baik berupa 

tindakan untuk mencapai tujuan kehidupan praksis, maupun untuk 

mencapai tujuan keilmuan tertentu. Tanpa berpikir kemanusiaan, 

manusia pun tidak punya makna bahkan mungkin tak akan pernah 

ada.  

Menurut etimologi, berpikir memberikan gambaran adanya 

sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang (Raiyn & Jamal, 

2016). Oleh karena itu, dalam berpikir terkandung sifat, proses, dan 

hasil. Berdasarkan perspektif psikologi, berpikir adalah cikal bakal 

ilmu yang sangat kompleks (Hobri et al., 2018). Berpikir adalah 

sebuah gambaran atau representasi sebuah simbol dari beberapa 



peristiwa (Ikhsan et al., 2017). Birpikir merupakan salah satu daya 

paling utama yang dimiliki oleh manusia yang membedakan manusia 

dari hewan dan tumbuhan. Manusia berpikir untuk menemukan 

pemahaman/pengertian yang dikehendakinya (Wewe, 2017). 

Berpikir adalah akrivitas metal untuk merumuskan pengertian, 

menyintesis, dan menarik simpulan (H. Saputra, 2020). Berpikir 

sering dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar dan bepikir 

secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan 

masalah (Trimahesri & Hardini, 2019). Bepikir adalah satu keaktifan 

pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu 

tujuan. Berpikir adalah kegiatan memanipulasi dan 

mentransformasikan informasi dalam memori (Santrock, 2007). 

Kemampuan berpikir sangat erat kaitannya dengan kognitif 

seseorang (Zahwa et al., 2018). Kemampuan berpikir akan 

membantu proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh seseorang 

(Nur et al., 2022). Kegiatan metakognitif meliputi kegiatan berpikir 

untuk merencanakan, memonitoring, merefleksi cara menyelesaikan 

suatu masalah (S. Siregar, 2019).  

Seseorang dikatakan berpikir jika melakukan tiga langkah 

pokok, yaitu: pembetukan pemikiran, pembentukan pendapat, dan 

penarikan kesimpulan. Setiap orang mempunyai kemampuan 

berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh salah 

satunya karena adanya persoalan yang dihadapai oleh setiap orang 

berbeda, sehingga membutuhkan kemampuan yang berbeda juga. 

Kemampuan berpikir seseorang dapat dikembangkan dengan 



memperkaya pengalaman dan pemberian kesempatan kepada peserta 

didik untuk memeroleh keterampilan-keterampilan, sehingga 

seseorang memiliki konsep yang bisa digunakan dalam menganalisis 

dan mengevaluasi suatu masalah. Beberapa faktor yang 

memengaruhi perkembangan kemampuan berpikir yaitu faktor 

keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor minat dan 

bakat, faktor kebebasan, dan faktor pembentukan. Faktor-faktor ini 

saling memengaruhi perkembangan kemampuan berpikir dan tidak 

bisa dipisahkan.  

Manusia dibekali otak sebagai piranti untuk berpikir. Otak 

adalah perangkat paling berharga di tubuh manusia, berupa jaringan 

sel saraf (neuron) yang terdiri atas setriliun sel saraf, berupa 100 

milyar sel saraf aktif, dan 900 milyar sel saraf pendukung. Setiap sel 

saraf mampu berkoneksi 20.000 sehingga otak menjadi alat berpikir 

di tubuh manusia yang tidak terbatas (unlimited). Hanya saja, otak 

tersebut adakalanya menjadi The Sleeping Giant di tubuh manusia. 

Konon, Albert Einstein (1879-1917) sebagai manusia yang 

dinobatkan sebagai gambaran manusia jenius di jagat raya ini 

barulah memakai 3% dari kapasitas otaknya. Walaupun demikian, 

manusialah yang menentukan, dimanfaatkan atau tidak, 

dikembangkan atau ditidurkan, bahkan digunakan untuk kebaikan 

atau kejahatan, otak yang dihibahkan kepadanya.  

Perkembangan proses berpikir manusia dapat dilihat dari 

perkembangan otak yang merupakan perubahan struktur dan fungsi 

otak sesuai dengan usia individu. Perkembangan otak juga dapat 



diartikan sebagai proses berkelanjutan yang dimulai pada masa 

kehamilan minggu ketiga dengan diferensiasi pada sel saraf 

progenitor (sel yang belum memiliki fungsi yang spesifik) dan 

berkembang menuju kepada pembentukan sel saraf yang spesifik 

selama kehidupan untuk dapat mengolah informasi dari lingkungan 

secara spesifik. Perkembangan otak terus berlangsung sampai 

periode postnatal. Ukuran otak meningkat empat kali lipat selama 

periode prasekolah mencapai 90% dari volume orang dewasa saat 

usia 6 tahun. Namun, perubahan structural gray matter dan white 

matter akan berlangsung sampai dengan dewasa serta perubahan 

paralel struktur fungsional yang tercermin pada perilaku dan 

pembelajaran. Selama periode postnatal awal, tingkat konektivitas di 

seluruh bagian otak berkembang jauh melebihi orang dewasa. 

Keterampilan berpikir dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

ketrampilan berpikir tingkat rendah atau Lower Order Thingking 

Skill (LOTS) dan ketrampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher 

order thingking Skill (HOTS) (Anderson, L.W. & Krathwohl, 2001). 

LOTS meliputi kemampuan mengingat, memahami, dan 

menerapkan. Sedangkan HOTS meliputi kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif yang memuat kemampuan menganalisis, evaluasi, dan 

mencipta. Ashman & Conway, (1997) mengungkapkan bahwa 

kemampuan berpikir melibatkan enam jenis berpikir, yaitu: 

metakognisi, berpikir kritis, berpikir kreatif, proses kognitif 

(pemacahan masalah dan pengambilan keputusan), kemampuan 

berpikir inti (seperti refresentasi dan meringkas), dan memahami 



peran konten pengetahuan. Di samping itu, berkembang juga tipe-

tipe kemampuan berpikir seperti Tabel 1.  

 

Tabel 1. Tipe Kemampuan Berpikir 

Kemampuan Berpikir 

Menurut Taksonomi 

Bloom revisi 

Kemampuan berpikir 

Menurut Asman & 

Conway (1997) 

Perkembangan Type 

Kemampuan Berpikir 

1. Kemampuan 

Mengingat 

(Remember) 

2. Kemampuan 

Memahami 

(Understand) 

3. Kemampuan 

Mengaplikasika

n (Apply) 

4. Kemampuan 

Menganalisis 

(Analyze) 

5. Kemampuan 

Mengevaluasi 

(Evaluate) 

6. Kemampuan 

Mencipta 

(Create) 

1. Metakognisi 

2. Berpikir kritis  

3. Berpikir kreatif  

4. Proses kognitif 

(pemacahan 

masalah dan 

pengambilan 

keputusan) 

5. Kemampuan 

berpikir inti 

(Seperti 

refresentasi dan 

meringkas)  

6. Memahami peran 

konten 

pengetahuan 

1. Berpikri Kritis 

2. Berpikri Kreatif 

3. Berpikir Design  

4. Berpikir 

Computational  

5. Berpikir Tumbuh  

6. Berpikir Ilmiah 

7. Berpikir Posotif 

8. Berpikir Reflektif 

9. Berpikir Rasional 

10. Berpikir Matematis 

11. Berpikir Divergen 

12. Berpikir Konvergen 

13. Berpikir Kompleks  

14. Berpikir intuisi 

15. Berpikir inovatif 

16. Berpikir 

Metakognitif  

 

Kemampuan Berpikir Metakognitif 

Metakognitif meliputi kegiatan berpikir untuk 

merencanakan, memonitoring, merefleksi cara menyelesaikan suatu 

masalah (S. Siregar, 2019). Menurut Flavell (1979), metakognisi 

adalah sistem pengaturan yang meliputi: pengetahuan, pengalaman, 

tujuan, dan strategi. Metakognitif merupakan kemampuan dalam 

melakukan refleksi, memahami, dan mengontrol pembelajaran 



(Sukiyanto, 2020). Metakognitif merupakan suatu tingkatan dalam 

proses berpikir, yang terdiri atas self-regulation dan reflection 

terhadap diri sendiri tentang kelebihan, kelemahan, dan strategi 

belajar (Sari et al., 2017). Metakognitif merupakan pemaknaan 

berpikir yang dapat diaplikasikan sebagai suatu strategi pembelajaran 

untuk mengondisikan siswa dalam memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya (Anita et al., 2015). 

Metakognisi merupakan kontrol kognitif yang berhubungan langsung 

dengan proses berpikir tingkat tinggi (Siswati et al., 2017).  

Metakognitif merupakan suatu kecakapan yang berharga 

bagi suatu tujuan pendidikan dikarenakan kecakapan tersebut dapat 

membantu siswa menjadi self-regulated learners. Self-regulated 

learner bertanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya sendiri dan 

mengadaptasi strategi belajarnya mencapai tuntutan tugas 

(Panggayuh, 2017). Kemampuan metakognitif adalah kemampuan 

seseorang dalam mengelola kognitif mereka agar sukses dalam 

proses pemecahan masalah (N. N. Saputra & Andriyani, 2018). Jadi, 

kemampuan berpikir metakognitif merupakan kesadaran seseorang 

tentang bagaimana peserta didik belajar, kemampuan untuk menilai 

kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat 

pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi 

untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar 

sendiri. 



Secara umum kemampuan berpikir metakognitif dibedakan 

menjadi 2 dimensi, yaitu  metacognitif knowledge  dan metacognitif 

regulation. Metacognitif knowledge adalah pengetahuan yang 

diperoleh tentang proses-proses kognitif yaitu pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Metacognitif 

knowledge juga diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki 

seseorang dan tersimpan di dalam memori jangka panjang yang 

dapat diaktifkan atau dipanggil kembali sebagai hasil dari suatu 

pencarian memori yang dilakukan secara sadar dan disengaja atau 

diaktifkan tanpa disengaja atau secara otomatis muncul ketika 

seseorang dihadapkan pada permasalahan tertentu. Sedangkan 

metacognitif Regulation merupakan bagian penting dari 

pembelajaran mandiri yang berhubungan dengan tindakan yang 

dilakukan dalam proses belajar. Setiap aspek ini tediri atas beberapa 

bagian. Secara lebih lengkap akan disajikan pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Dimensi Berpikir Metakognitif 

 

Declarative Knowledge. Declarative knowledge mengacu pada 

keadaan mengetahui, mengenal, menyadari, mengenali atau 

menangkap fakta, dan sebagainya yang sesuai dengan konsep (T. P. 



L. Nguyen et al., 2019). Declarative knowledge digunakan untuk 

mewakili informasi simbolis tentang angka dan operator serta fakta 

aritmatika yang disajikan dalam tugas (Gunzelmann et al., 2012). 

Declarative knowledge dapat dicapai dengan cara menghafal fakta 

atau memahami dan mewujudkannya dalam bentuk pernyataan 

seperti definisi konsep, rumus dan pengetahuan yang lebih kompleks 

(Gani et al., 2011). Kompleksitas Declarative knowledge tersebut 

dapat melatih kemampuan berpikir siswa dalam mengorganisasi 

pengetahuan yang dimiliki serta melatih kemampuan menalar (Fitria 

et al., 2019). Declarative knowledge memiliki peranan penting dalam 

mengatur dan mengontrol proses-proses kognitif seseorang dalam 

belajar dan berpikir, sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan 

oleh seseorang menjadi lebih efektif dan efisien (Suherman et al., 

2019). Jadi, Declarative knowledge mengacu kepada kemampuan 

mengetahui, mengenal, menyadari, mengenali atau menangkap fakta, 

dan sebagainya yang sesuai dengan konsep.  

Procedural Knowledge. Procedural knowledge merupakan 

suatu pengetahuan yang berkaitan dengan cara dalam melakukan 

sesuatu yang meliputi pengetahuan mengenai keterampilan dan 

algoritma, teknik dan metode maupun kriteria yang dijadikan acuan 

dalam menentukan waktu melakukan suatu hal dalam disiplin ilmu 

tertentu (Armanza & Asyhar, 2020; Astuti et al., 2019; Fatmawati, 

2013; Ioannou & Ioannou, 2020). Procedural knowledge merupakan 

suatu langkah-langkah ilmiah umumnya dikaji melalui aktivitas 

laboratorium atau praktik (Fadilah et al., 2020). Procedural 



knowledge adalah suatu kesanggupan untuk menyusun uraian 

pemikiran dalam bentuk langkah-langkah sistematis dan tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan. Kemampuan ini diperlukan dalam 

penyelesaian masalah yang terdiri atas beberapa tahapan jawaban 

atau berupa uraian langkah-langkah (Bintang et al., 2020). 

Peningkatan Procedural knowledge bertujuan untuk membantu siswa 

dalam mengembangkan pola pikir yang lebih sistematis dan 

terurut/terstruktur. Dengan adanya pola pikir yang lebih baik dan 

sistematis, maka akan memengaruhi cara siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah (Burais et al., 2016; Khuzaeva, 2014). 

Mengembangkan Procedural knowledge siswa tidak terlepas dari 

peran guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan dan mampu mendorong siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran.  

Strategy Knowledge. Strategy knowledge adalah kesesuaian 

antara pengetahuan prosedural dan informasi kontekstual dan dalam 

praktiknya terdiri atas berbagai 'kecocokan' lintas konteks yang 

saling terkait: keuangan, budaya, politik, kelembagaan, teknis, dan 

hukum (Indarini et al., 2013). Ini juga yang terpenting, mencakup 

pengetahuan tentang kompleksitas dan peristiwa kompleks. Strategy 

knowledge menentukan seberapa spesifik pengetahuan akan 

dilaksanakan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan 

pengetahuan organisasi saat ini dan kemampuan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan strategy.  



Planning. Planning adalah proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama 

manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. 

Planning selalu mengandung empat unsur utama, yaitu: (1) 

perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-

persoalan; (2) perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; (3) 

perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara 

pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan; dan (4) 

perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang 

komprehensif.  

Monitoring. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data 

dan pengukuran kemajuan atas objektif program dan memantau 

perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring 

melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. Monitoring 

melibatkan pengamatan atas kualitas layanan yang kita berikan. 

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup 

pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas 

informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Cedep, 

2014). Monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, 

yaitu compliance monitoring dan performance monitoring. 

Compliance monitoring berfungsi untuk memastikan proses sesuai 

dengan harapan/rencana. Sedangkan, performance monitoring 

berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam 

pencapaian target yang diharapkan. Umumnya, output monitoring 



berupa progress report proses. Output tersebut diukur secara 

deskriptif maupun non-deskriptif. Output monitoring bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian proses telah berjalan. Output monitoring 

berguna pada perbaikan mekanisme proses/kegiatan monitoring 

dilakukan. 

Evaluation. Evaluation adalah kegiatan untuk mengumpulkan, 

memeroleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan 

(Susilawati et al., 2016). Evaluation dapat mendorong peserta didik 

untuk lebih giat belajar secara terus menerus dan juga mendorong 

guru untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta 

mendorong pengelola pendidikan untuk lebih meningkatkan fasilitas 

dan kualitas belajar peserta didik (L, 2019). Evaluation merupakan 

suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan 

penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya 

(Junanto & Kusna, 2018). Evaluation tidak hanya berurusan pada 

nilai yang diukur berdasarkan penyelesaian soal-soal, tetapi evaluasi 

program pendidikan akan mengkaji banyak faktor (Munthe, 2015). 

Evaluation dalam hal ini peserta didik harus mampu mengumpulkan, 

memeroleh, dan menyediakan informasi untuk memutuskan sesuatu.  

 

Manfaat Mengembangkan Kemampuan Berpikir Metakognitif  

Kemampuan berpikir metakognitif berpengaruh positif 

terhadap peningkatan prestasi akademik siswa. Oleh karena itu 

kemampuan berpikir metakognitif sangat tepat dikembangkan 



sebagai sebuah upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

Metakognisi memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih konsisten 

dengan prestasi akademik daripada hampir semua variabel lain yang 

telah diteliti, termasuk variabel demografi siswa, pengetahuan awal 

siswa, interaksi siswa-guru, dan status sosial ekonomi (Peteranetz, 

2017). Prestasi akademik peserta didik tidak muncul begitu saja, 

melainkan membutuhkan proses yang baik, peserta didik akan 

menghasilkan prestasi yang baik jika peserta didik melakukan segala 

aktivitas dengan sistematis. Selain meningkatkan prestasi akadmeik, 

pengembangan keamampuan berpikir metakognitif dapat 

memberikan manfaat seperti pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Manfaat dari Metagognitif 

 

 



1. Self-scaffold 

Adanya kemampuan metakognitif dalam diri peserta didik 

akan membuat peserta didik mempunyai self-scaffolding. Self-

scaffold adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang 

berkaitan dengan kemampuan berpikir di luar domain 

pengetahuan tertentu (Luca & McMahon, 2002). Scaffolding 

didasarkan pada teori “zona perkembangan proksimal” (ZPD), 

yang memperhatikkan jarak antara perkembangan aktual dan 

potensial anak (Stern & Hertel, 2022). Metakognitif akan sangat 

mengembangkan kemampuan self-scaffold. Hal ini terjadi karena 

dalam metacognitive skill peserta didik dibiasakan dalam 

melakukan keterampilan 1) Know What You Don’t Know 2) Set 

yourself great goals; 3) Ask Yourself Good Questions; 4) Prepare 

Properly; 5) Monitor Your Performance; 6) Seek Out Feedback 

and Then Use It; 7) Keep A Diary; dan 8) Final Thought. 

Pengembangan keterampilan-keterampilan ini akan 

mengembangkan Self-scaffold peserta didik. 

2. Emotions regulate  

Adanya kemampuan metakognitif pada peserta didik akan 

membuat peserta didik mampu mengatur emosi dalam segala 

aktivitas yang dilakukan, baik dalam proses pembelajaran, 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi emosional adalah 

istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan seseorang untuk secara efektif mengelola dan 

menanggapi pengalaman emosional (Rolston & Lloyd-



Richardson, 2017). Regulasi emosi dapat didefinisikan sebagai 

proses kita memengaruhi emosi yang kita miliki, kapan kita 

memilikinya, dan bagaimana kita mengalami dan 

mengekspresikannya. Proses regulasi emosi dapat dibagi menjadi 

fase identifikasi, seleksi, dan implementasi (Bielinski et al., 

2022). Bagi seseorang, regulasi emosi sangatlah penting. 

Kesulitan dengan regulasi emosi dianggap sebagai faktor risiko 

penting untuk perkembangan depresi (Aalbers et al., 2020). 

Dengan metagognitif, peserta didik akan mampu memengaruhi 

seseorang dengan pendapatnya karena hasil dari pendapat atau 

idenya dihasilkan dari proses perencaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang matang. Peserta didik dapat membuktikan apa yang 

dia pikirkan itu dihasilkan dari proses berpikir ilmiah dan 

sistematis. Jika ide atau pendapat yang dihasilkan oleh peserta 

didik diterima, maka akan menumbuhkan rasa motivasi yang baik 

juga pada peserta didik.  

3. Meningkatnya Learning Autonomy  

Adanya kemampuan metakognitif yang baik akan 

memberikan manfaat kepada peserta didik, dalam hal ini 

menumbuhkan Learning autonomy. Learner autonomy secara 

umum merupakan keyakinan pada kemampuan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara mandiri 

(Henri et al., 2018; S. Van Nguyen & Habók, 2021), untuk 

mengambil sebuah keputusan, memilih metode dan teknik yang 

digunakan memantau prosedur perolehan, dan mengevaluasi apa 



yang telah telah diperoleh (Tseng et al., 2020). Jadi, learner 

autonomy merupakan salah satu hal penting yang dimiliki oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Learner autonomy tidak 

akan tumbuh begitu saja tanpa pengalaman yang dimiliki oleh 

peserta didik. Berdasarkan jabaran tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 

metakognitif akan membuat peserta didik terbiasa melakukan 

keterampilan metakognitif yang tentunya akan berdampak pada 

pengalaman yang diperoleh dalam proses pembelajaran. 

Pengelaman-pengalaman yang diperoleh dalam proses 

pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik mampu belajar 

secara mandiri.  

4. Personal resilience 

Seseorang yang mempunyai kemampuan metakognitif 

yang baik akan berdampak pada ketahanannya dalam menghadapi 

segala situasi, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar 

proses pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari proses 

pengembangan kemampuan metakognitif yang diperoleh dari 

proses berhasil atau gagal untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan membiasakan peserta didik dalam proses 

pembelajaran seperti ini tentunya akan membuat peserta didik 

mempunyai personal resilience. Personal resilience adalah proses 

dinamis individu mampu beradaptasi secara positif setelah 

terpapar kesulitan atau trauma (Chan et al., 2021). Personal 

resilience akan memberikan keyakinan kepada peserta didik 



dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-

harinya (Laloyaux et al., 2020). Ketahanan pribadi adalah kondisi 

dinamis atau penampilan seseorang yang memiliki keuletan, 

ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan kekuatan 

diri menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan 

yang datang dari dalam dan luar dirinya yang membahayakan 

integritas, identitas, dan eksistensi dirinya untuk mencapai tujuan 

dan cita-cita sesuai visi pribadi yang dimiliki. Ketahanan diri 

peserta didik akan tumbuh dengan baik dengan adanya 

kemampuan berpikir yang berkualitas pula.  

 

Mengukur Kemampuan Berpikir Metakognitif 

Mengukur kemampuan berpikir metakognitif dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari tes, observasi, maupun kuesioner. 

Sedangkan untuk menilai kemampuan berpikir metakognitif juga 

bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

penilaian reflektif. Penilaian reflektif adalah proses metakognisi. 

Siswa yang keterampilan penilaian reflektifnya lebih berkembang 

cenderung menjadi pembelajar yang lebih baik (BK (B. K. Hofer, 

2004; B. K. Hofer & Pintrich, 1997; M. Schommer, 1990; Paulsen & 

Feldman, 2005; Schommer et al., 1992). Penilaian reflektif 

adalah bentuk metakognisi menggunakan pendekatan formatif yang 

menempatkan siswa di pusat penilaian praktik. Penilaian reflektif 

tumbuh dari akar teoretis yang kuat termasuk pemikiran Yunani 

Kuno, filsafat John Dewey, dan teori pembelajaran konstruktivis 



kognitif. Model penilaian reflektif adalah model pengembangan 

pemikiran tentang pemikiran yang diteliti dengan sangat baik (King 

& Kitchener, 2004; Kitchener & Fischer, 1990; Mitchell et al., 

1997). Tabel 2. menunjukkan berbagai alternatif dalam pengukuran 

kemampuan berpikir metakoginitif. 

 

Tabel 2. Pengukuran Kemampuan Berpikir Metakognitif  

Model  Keterangan Sumber 

Lectical 

Reflective 

Judgment 

Assessmen

t (LRJA01) 

Penilaian online keterampilan penilaian 

reflektif (untuk manajer). Memberikan skor 

perkembangan yang andal dalam peningkatan 

¼ level, serta umpan balik yang 

dipersonalisasi, termasuk saran pembelajaran 

yang diinformasikan secara perkembangan. 

Ditujukan untuk penggunaan pribadi, 

pelatihan, dan evaluasi kursus 

http://devtes

tservice.co

m/ 

Reasoning 

About 

Current 

Issues Test 

(RCI) 

RCI adalah penilaian online tentang kapasitas 

untuk mengenali dan mendukung pernyataan 

yang mencerminkan atribut pemikiran 

reflektif. Ini bukan penilaian keterampilan 

penilaian reflektif, dan tidak dimaksudkan 

sebagai penilaian individu, tetapi dapat 

digunakan untuk menilai tren kelompok. 

http://www.

umich.edu/

~re 

fjudg/reaso

ningaboutcu

rre 

ntissuestest.

html  

Internation

al Critical 

Thinking 

Basic 

Concepts 

and 

Understan

ding 

Online 

Test 

Penilaian pengetahuan siswa tentang konsep 

berpikir kritis— sejauh mana mereka telah 

mempelajari konsep-konsep ini seperti yang 

disajikan dalam model Elder dan Paul. Ini 

bukan penilaian kemampuan berpikir kritis. 

Informasi keandalan tidak disediakan. 

hhtp://www

.criticalthin

king. 

org/courses/

critical_thin

k 

g_test1.cfm 

Motivated 

Strategies 

for 

Berdasarkan gagasan self-regulated learning 

(SRL), instrumen laporan diri ini “dirancang 

untuk menilai motivasi dan penggunaan 

(Pintrich, 

Smith, 

Garcia, & 

http://devtestservice.com/
http://devtestservice.com/
http://devtestservice.com/


Learning 

Questionna

ire 

(MSLQ) 

strategi belajar oleh mahasiswa. Skala 

motivasi masuk ke dalam tiga bidang luas: (1) 

nilai (orientasi tujuan intrinsik dan ekstrinsik, 

nilai tugas), (2) harapan (keyakinan kontrol 

tentang belajar, self-efficacy); dan (3) afek 

(test anxiety). Bagian strategi pembelajaran 

terdiri dari sembilan skala yang dapat 

dibedakan sebagai strategi kognitif, meta 

kognitif, dan manajemen sumber daya. Skala 

strategi kognitif meliputi (a) latihan, (b) 

elaborasi, (c) organisasi, dan (d) berpikir 

kritis. Strategi metakognitif dinilai dengan 

satu skala besar yang mencakup strategi 

perencanaan, pemantauan, dan pengaturan. 

Strategi pengelolaan sumber daya meliputi (a) 

mengatur waktu dan lingkungan belajar; (b) 

manajemen upaya, (c) pembelajaran rekan, 

dan (d) pencarian bantuan.” (abstrak) 

Mckeachie, 

1993) 



Structure 

of 

Observed 

Learning 

Outcomes 

(SOLO) 

Metode evaluasi hasil belajar/penalaran yang 

melibatkan 5 level pembelajaran. Sering 

digunakan untuk perancah pengembangan 

rubrik penilaian. Rubrik adalah kesimpulan 

yang tinggi dan kesepakatan antar penilai sulit 

dipertahankan. Meskipun demikian, ketika 

kesepakatan antarpenilai dikontrol dengan 

baik, rubrik cukup dapat diandalkan untuk 

evaluasi kursus (biasanya tidak untuk evaluasi 

individu). 

1. Pra-struktural. Pembelajar memperoleh 

potongan-potongan informasi yang tidak 

berhubungan, yang tidak memiliki 

organisasi dan tidak masuk akal 

2. Uni-struktural. Pembelajar membuat 

hubungan yang sederhana dan jelas, 

tetapi menunjukkan sedikit bukti bahwa 

signifikansinya telah dipahami. 

3. Multi-struktural. Pembelajar membuat 

sejumlah koneksi, tetapi koneksi meta di 

antara mereka terlewatkan, sebagaimana 

signifikansi mereka untuk keseluruhan. 

4. Relasional. Peserta didik menghargai 

pentingnya bagian-bagian dalam 

hubungannya dengan keseluruhan. 

5. Abstrak yang diperluas. Peserta didik 

membuat koneksi baik di dalam maupun 

di luar area subjek, menunjukkan bahwa 

mereka mampu menggeneralisasi dan 

mentransfer prinsip dan ide 

(Biggs & 

Collis, 

1982) 

 

Dalam pengembangan instrumen untuk melakukan proses 

pengukuran kemampuan berpikir metakognitif siswa, maka perlu 

dibuatkan indikator kemampuan berpikir metakognitif yang 

diturunkan dari dimensi kemampuan berpikir metakognitif. Indikator 

setiap dimensi metakognitif ditunjukkan pada Tabel 3 (Widiana, 

2022).  



Tabel 3. Pengembangan Indikator Kemampuan Berpikir 

Metakognitif 

No Aspek  Deminsi  Indikator  

1 Metacognitif 

knowledge 

Declarative 

knowledge 

Mengetahui fakta-fakta yang akan 

dipelajari  

Mengenal fakta-fakta yang akan 

dipelajari 

Menyadari fakta-fakta yang akan 

dipelajari 

Menggali fakta-fakta yang akan 

dipelajari 

Procedural 

knowledge 

Menjelaskan cara dan menerapkan 

strategi yang tepat untuk digunakan 

untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

Menerapkan strategi yang tepat untuk 

digunakan untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

Peserta didik mampu memahami 

maksud tugas yang diberikan  

Membuat gagasan yang tidak spesifik 

dan tidak berhubungan dengan 

informasi yang diberikan atau 

pertanyaan yang diajukan 

Strategy 

knowledge 

Menggunakan strategy yang sesaui 

dengan permasalah yang diberikan  

Mennetukan kapan menggunkan 

segala informasi yang mendukung 

tercapainya tujuan strateginya 

Memilih strategy yang sesuai dengan 

masalah yang sedang dihadapi   

2 Metacognitif 

Regulation  

Planning Menghubung dengan pengetahuan 

dahulu dengan masalah/materi yang 

diberikan 

Mengidentifikasi tujuan yang 

diinginkan 

Memilah informasi penting yang 

akan digunakan dalam pemecahan 

masalah  



No Aspek  Deminsi  Indikator  

Memecahkan masalah 

menjadi poin-poin yang akan 

dicarikan penyelesaian 

Menemukan hubungan dari setiap 

variabel 

Membuat penyelidikan berkaitan 

dengan variabel  

Monitoring Memeriksa berbagai tahapan yang 

sudah dilakukan  

Mengidentifikasi kesalahan 

Mengoreksi cara yang salah/kurang 

tepat 

Mengecek Kembali apa yang sudah 

dikerjakan  

Evaluation Memverifikasi bahwa apa yang sudah 

dilakukan benar  

 

Cara Mengembangkan Kemampuan Berpikir Metakognitif di 

Sekolah Dasar  

Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak harus melewati 

serangkaian pembelajaran yang berbeda secara bertahap dan bersifat 

kualitatif. Anak tidak dilihat sebagai orang dewasa muda, tapi harus 

dilihat dari struktur kognitif pada setiap proses yang berbeda. Piaget 

membagi skema yang terjadi pada anak untuk memahami dunianya 

melalui empat tahapan utama yang berkorelasi yaitu: 1) Tahapan 

sensorimotor (0-2 tahun), tahapan ini menandai perkembangan 

kemampuan dan pemahaman spasial anak; 2) Tahapan 

praoperasional (2-6 tahun), tahapan ini anak mengembangkan 

keterampilan berbahasanya; 3) Tahapan operasional konkret (6-12 

tahun), pada tahapan ini anak-anak mulai melakukan proses 

pengurutan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, dan 



penghilangan sifat egosentrisme; 4) Tahapan operasional formal (12-

dewasa), tahapan ini ditandai dengan kemampuan berpikir secara 

abstrak, menalar secara logis, dan menarik simpulan dari informasi 

yang ada.  

Mengacu pada teorinya Piaget, siswa sekolah dasar termasuk 

tahapan operasional konkret. Siswa sudah mulai berpikir logis dan 

memecahkan masalah secara rasional. Dengan demikian, 

mengontruksi kemampuan berpikir metakognitif pada siswa sekolah 

dasar menjadi sangat relevan. Beberapa cara mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa sekolah dasar ditunjukkan pada Gambar 

3.  

 

Gambar 3. Mengembangakn Kemampuan Berpikir Metakognitif 

 

Modeling, peserta didik khususnya anak sekolah dasar, 

masih belum bisa belajar sepenuhnya mandiri dan belum mampu 



untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir secara 

abstrak. Oleh sebab itulah peran pendidik sebagai fasilitator dan 

model sangat penting. Apalagi dalam pembelajaran mengembangkan 

kemampuan metakognitif. Contoh, pemberian modeling dalam 

proses pembelajaran yaitu guru dapat memodelkan metakognisi 

dengan mendemonstrasikan proses berpikir mereka sendiri saat 

mereka membaca. Mereka dapat membiarkan siswa melihat 

bagaimana mereka berinteraksi dengan teks; bagaimana mereka 

menentukan tujuan bacaan mereka; di mana mereka berhenti sejenak 

untuk mengajukan pertanyaan; bagaimana mereka menghubungkan 

ide-ide baru dengan pengetahuan sebelumnya; bagaimana mereka 

melacak apakah mereka memahami isinya; bagaimana mereka 

memutuskan; kapan harus memperlambat dan membaca ulang; dan 

bagaimana mereka menilai apa yang telah mereka pelajari. Guru 

dapat melakukan ini melalui membaca-keras atau dengan berbagi 

anotasi mereka dengan siswa.  

Reporting, dalam startegi ini pendidik harus membiasakan 

peserta didik melakukan sebuah reporting. Startegi ini akan sangat 

membantu dalam mengembangkan keterampilan matakognitif 

peserta didik harus mampu menuliskan hasil pemecahan masalah 

yang sudah dibuat olehnya. Dengan melakukan reporting peserta 

didik akan terbiasa menulis. Menulis adalah cara yang sangat 

berguna untuk membuat metakognisi terlihat karena memungkinkan 

siswa untuk melihat kembali catatan mereka sebelumnya dan melihat 

bagaimana pemikiran mereka telah berubah. Beberapa guru merasa 



efektif untuk membuat portofolio pembelajaran siswa, termasuk draf 

kasar dan kegiatan prapenulisan, kemudian meminta siswa untuk 

melihat kembali lintasan pekerjaan mereka dan mencatat bagaimana 

perkembangannya dengan revisi berturut-turut. 

Tracking change, cara selanjutnya untuk mengembangkan 

metakognitisi anak adalah melalui tracking change. Guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan 

pendapatnya secara bergantian untuk merekam bagaimana 

kemampuan mereka sebelum dan sesudah proses belajar dilakukan. 

Dalam hal ini, peserta didik khususnya anak sekolah dasar yang 

masih harus bekerja dengan teman sebayanya melakukan sebuah 

diskusi berkaitan dengan bagaimana kemampuan berpikir setelah 

melakukan sebuah akativitas pembelajaran. Dengan memberikan 

kesempatan untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya dan 

tidak terjadi penolakan, peserta didik akan mampu berbagi dengan 

temannya dan tentunya akan menumbuhkan motivasi.  

Questioning, cara ini adalah tindak lanjut dari cara tracking 

change. Setelah peserta didik menjawab apa yang sudah peserta 

didik dapatkan dalam proses pembelajaran, pendidik wajib 

memberikan pertanyaan lanjutkan berkaitan dengan hal itu, sehingga 

tampak ada tindak lanjut jelas berkaitan dengan apa yang dilakukan 

oleh peserta didik. Pertanyaan yang diberikan tentunya bukan lagi 

pertanyaan dasar, tapi sudah menuntut pertanyaan yang membuat 

peserta didik mampu berpikir berbeda dari teori yang diberikan dan 

mampu menghubungkan jawaban dengan pengetahuan-pengetahuan 



sebelumnya dengan pengetahuan yang sudah diperoleh dalam proses 

belajar yang baru.  Dengan kata lain, guru dapat mendorong siswa 

agar secara teratur mempraktikkan metakognisi hanya dengan 

bertanya "Bagaimana Anda mengetahuinya?" setelah seorang siswa 

menawarkan jawaban atas pertanyaan. Ini membantu siswa 

merenungkan strategi pembelajaran yang mereka gunakan dan 

memberikan kesempatan kepada teman sekelas mereka untuk 

melihat bagaimana teman-teman mereka belajar. 

Assessing, siswa dapat membantu membiasakan menilai 

strategi pembelajaran yang berbeda dengan menilai pekerjaan. 

Setelah melihat jawaban rinci atas pertanyaan, siswa dapat 

mendiskusikan apakah jawabannya menunjukkan penggunaan 

penalaran yang efektif dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki. 

Tentunya cara ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan metagognitif, khususnya dalam 

strategy knowledge. Peserta didik mampu menentukan strategi yang 

sesuai untuk mengatasi masalah yang diberikan berdasarkan hasil 

proses assessing.  

Revising, siswa sangat diuntungkan oleh kesempatan untuk 

merevisi pekerjaan mereka dan merenungkan bagaimana pemikiran 

mereka telah meningkat. Ini memberi mereka kesempatan untuk 

memahami kesalahan apa yang mereka buat pertama kali dan 

bagaimana proses pembelajaran telah membuat mereka melihat 

masalah secara berbeda. 



Monitor performance, cara ini digunakan untuk memantau 

segala aktivitas yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Monitor 

performance adalah pengamatan kinerja yang sistematis dan berkala 

dari waktu ke waktu untuk mengembangkan atau memverifikasi 

catatan kinerja, untuk mengungkap praktik yang tidak efisien dan 

tidak efektif, untuk mengidentifikasi kebutuhan akan layanan, dan 

yang paling penting, untuk mendeteksi kinerja yang kurang tepat 

waktu untuk menghindari penurunan kinerja lebih lanjut. Dengan 

melakukan hal ini, peserta didik akan mampu mengetahui 

ketercapain aktivitas yang dilakukan.  

Set Great Goals, cara ini dianggap efektif dalam 

meningkatkan metakognitif peserta didik. Dengan menentukan 

sebuah tujuan yang baik dan tinggi, akan dapat memberikan 

dorongan yang positif kepada peserta didik untuk mencapai tujuan 

yang ingin dia raih. Dengan menempatkan tujuan yang baik, akan 

mendorng peserta didik untuk memilih strategi yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Dengan aktivitas dan pemilihan inilah 

kemampuan metakognitif peserta didik berkembang dengan baik.  

Feedback, feedback berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Feedback  yang berbeda akan menentukan 

keefektifannya (Wang et al., 2019). Pendidik dalam proses 

pembelajaran sering lupa memberikan feedback, seperti saat ini, 

proses pembelajaran yang dilakukans secara online. Banyak pendidik 

yang tanpa sengaja tidak memberikan tanggapan baik sekadar 

memberikan komentar tentang tugas yang dikerjakan peserta didik 



dan hal ini berdampak sangat besar. Peserta didik akan merasa apa 

yang mereka kerjakan benar. Jika hal ini dibiarkan, akan 

berpengaruh terhadap minat peserta didik dalam mengerjakan tugas 

atau tes yang diberikan. Feedback bukan hanya sekadar pernyataan 

benar salah, tetapi lebih rinci berisikan tanggapan berupa penjelasan 

tentang apa yang dibuat oleh peserta didik akan lebih berdampak 

dibandingkan dengan sekadar feedback  yang diberikan pernyataan 

benar atau salah. Peserta didik akan memeroleh informasi yang lebih 

jelas (Cheng, 2017; Finn et al., 2018; Lachner et al., 2017). Feedback 

sangat penting diberikan oleh pedidik karena akan memberikan 

kesan terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya feedback, akan 

sangat membantu pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi 

peserta didik yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik.  

Fail to prepare, cara ini sedikit berbeda dengan cara-cara 

atau startegi yang lainnya. Peserta didik akan dibiasakan untuk 

mengalami kegagalan dalam proses persiapan. Kegagalan ini sengaja 

diberikan agar peserta didik berpikir penyebab kegagalan tersebut 

dan mencari strategi yang tepat agar kegagalan tersebut tidak 

terulang lagi. Cara ini tentunya akan sangat membantu peserta didik 

dalam mengembangkan metakognitifnya karena dengan kegagalan-

kegagalan peserta didik akan memeroleh pengalaman-pengalaman 

belajar yang lebih kompleks dan tentunya berdampak terhadap 

kemampuan ketahanan peserta didik.  

 



Penutup  

Salah satu cara menyiapkan siswa sekolah dasar yang 

kedepannya mampu bersaing di dunia global adalah dengan 

mengembangkan kemampuan berpikir metakognitif. Kemampuan 

berpikir metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang 

bagaimana peserta didik belajar, kemampuan untuk menilai 

kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat 

pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi 

untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar 

sendiri. Kemampuan berpikir metakognitif adalah kegiatan berpikir 

bagaimana berpikir yang dimulai dari merencanakan, memonitoring, 

dan merefleksi cara menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan 

berpikir metakognitif dibedakan menjadi 2 dimensi yaitu 

metacognitif knowledge (declarative knowledge, procedural knowle, 

dan strategy knowledge) dan metacognitif regulation (planning, 

monitoring, dan evaluation). Dalam implementasinya, kemampuan 

berpikir metakognitif memberikan manfaat yang positif terhadap 

siswa yaitu: manfaat self-scaffold, emotions regulate, learning 

autonomy dan personal resilience. Kemampuan berpikir 

metakognitif bisa dipelajari dan dikembangkan. Beberapa cara 

mengembangkan kemampuan berpikir metakognitif pada siswa 

sekolah dasar yaitu dengan cara: modeling, reporting, tracking 

change, questioning, assessing, revising, menitor performance, set 

great goals, feedback, fail to prepare. Sedangkan untuk melihat 

keberhasilan dalam pengembangan kemampuan berpikir metagonitif 



dapat diukur dengan berbagai cara, bisa dengan mengembangkan 

instrumen sendiri dengan mengacu pada dimensi yang sudah ada, 

atau dengan menggunakan pola yang sudah ada seperti Lectical 

Reflective Judgment Assessment (LRJA01); Reasoning About 

Current Issues Test (RCI); International Critical Thinking Basic 

Concepts and Understanding Online Test; Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ); dan Structure of Observed 

Learning Outcomes (SOLO).  
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RIWAYAT HIDUP SINGKAT 

 

I Wayan Widiana, lahir di Banjar Tunas Sari Desa Tianyar Kecamata 

Kubu Kabupaten Karangasem pada tangggal 5 Juli 1985 dari 

pasangan suami istri, I Ketut Merta dan Ni Ketut Ngara. I Wayan 

Widiana merupakan anak pertama dari dua bersaudara (Ni Komang 

Widiani). Selain itu, I Wayan Widiana juga memiliki 3 suadara tiri 

yaitu Ni Luh Mertariani (Bunter), I Made Suprawan, dan I Nyoman 

Suweca.  

I Wayan Widiana mempunyai sejarah pendidikan yang bisa 

dikatakan berbeda dengan anak-anak lainnya. I Wayan Widiana 

sempat ditolak saat mendaftar di SD karena tidak memenuhi syarat 

yaitu tidak bisa menyentuh daun telinga dengan tangan, sehingga 

harus dititipkan di sekolah yang terletak cukup jauh sekitar 4-5 km 

dari jarak rumahnya. Walaupun jarak jauh yang ditempuh dengan 

berjalan kaki dan status yang masih “titipan”, tidak pernah 

menyurutkan niat untuk menuntaskan sekolahnya. Dengan 

perjuangan yang panjang, akhirnya 6 bulan kemudian ia bisa pindah 

di SD 11 Tianyar (saat ini SD 5 Tianyar) yang dekat dengan 

rumahnya. Perjuangan I Wayan Widiana tidak hanya sampai di sana. 

Selama masih mengenyam bangku sekolah dasar, dari kelas 3 SD 

sampai dengan kelas 6 SD, banyak kegiatan yang dia lakukan untuk 

sekadar mencari ”bekal” yang cukup. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan disela-sela sekolahnya antara lain: berjualan es keliling 

yang saat itu disebut “es kaput”; berjualan makanan keliling; jualan 

ikan keliling; dan angkut-angkut barang bangunan. Segala aktivitas 

yang dilakukan membuat I Wayan Widiana sangat menyukai mata 

pelajaran berhitung atau matematika. Bahkan setiap ada PR, sudah ia 

selesaikan di sekolah karena sangat bersemangat menyelesaikannya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, I Wayan Widiana 

melanjutkan studi di SMP N 2 Kubu, kemudian di SMA N 1 Kubu. 

Selama mengenyam bangku SMP dan SMA, kegiatan bekerja untuk 

membatu mencari “bekal” sekolah tetap dilakukan tanpa 



mengganggu aktivitasnya di sekolah. Selama menjadi siswa SMP 

dan SMA, I Wayan Widiana bekerja sepulang sekolah di Toko Alita 
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mendaftar karena pendaftaran sudah ditutup. Berkat kebijaksanaan 

bapak Prof. Nyoman Dantes, akhirnya pendaftaran masih diterima di 
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melamar CPNS sebagai guru Fisika, namun selalu gagal. Untuk 

menjawab keingintahuanya yang tinggi, I Wayan Widiana akhirnya 
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2020 

Jurnal 

Pedagogi dan 

Pembelajaran 

(JP2) 

34 Hubungan Minat Belajar dan 

Perilaku Empati Terhadap Hasil 

Belajar PKN 

Vol 3. 

No. 3, 

2020 

Jurnal 

Pedagogi dan 

Pembelajaran 

(JP2) 

35 Korelasi Antara Lingkungan 

Keluarga dan Gaya Belajar Siswa 

Terhadap Hasil Belajar IPS 

Vol 25. 

No. 3, 

2020 

Jurnal Mimbar 

Ilmu 

 

J. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah 

 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah 

1 2nd International 

Conferences on 

Technology and 

Educational Sciences 

(ICTES 2020) 

The Educational Animation as 

the Instructional Material Gives 

Positive Effect Towards the 

Early Childhood Development 

2 Seminar Nasional 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

(SENADIMAS) 2021 

Pelatihan Menyusunan 

Instrumen “Siraport” Di SD 

Gugus V Kecamatan Sukasada 

Kabupaten Buleleng. 

3 Seminar Nasional 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Training On the Use Of 

"Siraport" At Sd Cluster V, 

Sukasada District, Buleleng 



(SENADIMAS) 2021 Regency 

4 Seminar Nasional 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

(SENADIMAS) 2020 

"Pelatihan Publikasi Karya 

Ilmiah Menggunakan Open 

Journal System Untuk Guru 

Sekolah Dasar". 

5 International Conference 

on Technology and 

Educational Science 

(ICTES) 2018. 

"The Training and Making of 

IPS Tools for PGSD FIP 

Undiksha Alumni in Buleleng 

Sub-District, Buleleng District” 

6 2nd International 

Conference on Innovative 

Research Across 

Disciplines (ICIRAD 

2017) 

Local Wisdom of Subak as A 

Model of Character Building For 

Social Studies Learning In 

Schools" 

 

 

K. Pengalaman Penulisan Buku 

 

No Judul Buku Tahun Penerbit 

1 Buku Ajar Belajar dan 

Pembelajaran 

2020 Rajawali Press 

2 Validasi Penyusunan Instrumen 

Penelitian Pendidikan 

2020 PT. Raja Grafindo 

Persada 

3 Kemampuan Berpikir 2021 PT. Raja Grafindo 

Persada 

4 Pendidikan di Era Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka: 

Pemikiran Kritis dan 

Pengalaman Praktis (Best 

Practice) 

2022 

 

Press, Malang 

5 Kemampuan Berpikir 2022 Rajawali Press 

   

 

 

 



L. Pengalaman Perolehan HKI 

 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor 

P/ID 

1 Media Pembelajaran 

Mini Web Linktree 

Berbasis Kearifan Lokal 

Bali. 

Genap 

2021/2022 

Karya 

Tulis 

 

000363652 

2 Procedural Knowledge 

Instruments In Grade IV 

Elementary School 

Genap, 

2020/2021 

Karya 

Tulis 

 

000256953 

3 Aktivitas Pembelajaran 

Berorientas Taksonomi 

Bloom Revisi untuk 

Meningkatkan 

Pengetahuan Prosedural 

Genap, 

2020/2021 

Karya 

Tulis 

 

000259381 

4 Aktivitas Pembelajaran 

Berorientasi Taksonomi 

Bloom Revisi Untuk 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Metakognitif  

Genap, 

2020/2021 

Karya 

Tulis 

 

000257856 

5 Media Pembelajaran 

Berbasis Multimedia 

Interaktif Pada Topik 

Sumber Energi  

Genap, 

2020/2021 

Karya 

Rekaman 

Video 

000257733 

6 Online Learning 

Problems For 

Elementary School 

Students 

Genap, 

2020/2021 

Karya 

Tulis 

 

000254066 

7 Aktivitas Pembelajaran 

Berorientasi Taksonomi 

Bloom Revis Untuk 

Meningkatkan 

Pengetahuan Faktual  

 

Ganjil, 

2021/2022 

 

 

Karya 

Tulis 

 

000259382 

 

 



8 Aktivitas Pembelajaran 

Berorientasi Taksonomi 

Bloom Revis Untuk 

Meningkatkan 

Pengetahuan Konseptual  

Ganjil, 

2021/2022 

Karya 

Tulis 

 

000259382 

 

 

9 Instrumen Higher Order 

Thingking Skills 

(HOTS) Berbasis Tri 

Hita Karana Pada  

Ganjil, 

2020/2021 

Karya 

Tulis 

 

000268214 

 

M. Keanggotaan Organisasi Profesi 

 

No Nama Organisasi Posisi 

1 PPPGSDI Wakil Ketua Umum 

2 HDPGSDI Koordinator Publikasi 

3 RJI Ketua Daerah Bali 

 

 

 

 


