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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metakognisi siswa 

bergaya kognitif reflektif dan impulsif dalam menyelesaikan soal Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Jenis penelitian adalah 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa siswa bargaya kognitif reflektif 

melakukan aktivitas metakognisi sesuai dengan indikator pada masing-

masing aktivitas metakognisi, yaitu mengembangkan perencanaan, 

memonitor pelakasanaan, dan mengevaluasi tindakan. Siswa bergaya 

kognitif impulsif belum melakukan aktivitas yang sesuai dengan 

indikator pada masing-masing aktivitas metakognisi. 

 

 Kata Kunci: metakognisi, menyelesaikan soal, SPLDV, gaya kognitif, 

reflektif, impulsif 

Abstract 

This research aimed to describe students' metacognitive reflective and 

impulsive cognitive style in solving Sistem Persamaan  Linear Dua 

Variabel (SPLDV). Type of research is a descriptive study using a 

qualitative approach for using qualitative data. The results of the study 

indicate that students do reflective cognitive style metacognitive 

activities in accordance with their respective indicators on metacognitive 

activities are the development of planning, monitoring and evaluating the 

implementation of the action. impulsive cognitive style students have not 

done in accordance with the activity indicators for each activity 

metacognition. 

 

Key words: metacognition, problem solve, SPLDV, cognitive style, 

reflective, impulsive 
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Pendahuluan 

Pembelajaran matematika pada siswa mempunyai tujuan agar siswa dapat  

memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif serta 

mampu menyelesaikan soal matematika. Hal ini tercantum pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (2006). Proses belajar matematika akan terjadi dengan lancar bila 

belajar itu sendiri dilakukan dengan terus menerus. Untuk menyelesaikan soal siswa 

perlu mengelola pikirannya dengan baik dengan memanfaatkan pengetahuan yang 

sudah dimiliki, mengontrol dan merefleksi proses dari hasil berpikirnya sendiri, karena 

apa yang dipikirkan dapat membantunya dalam menyelesaikan soal. Kesadaran akan 

proses berpikirnya ini yang disebut metakognisi. metakognisi dapat berperan dalam 

membantu siswa menyelesaikan soal yang ada. Bagaimana siswa mengontrol apa yang 

telah dilakukannya, soal yang telah diselesaikan, dan bagaimana baiknya ia 

menggunakan hasil pengamatan untuk menyelesaikan soal. 

Lalu bagaimana hubungan perkembangan kognitif dengan metakognitif? 

Perkembangan metakognitif menurut Vygots, kemampuan metakognitif berada di ruang 

lingkup mediasi. Landasan utama memahami proses-proses pada tanda-tanda atau 

lambang yang berfungsi sebagai mediator. Kemampuan mediasi dibagi dalam dua jenis: 

mediasi kognitif dan mediasi metakognitif. Jadi sebenarnya perkembangan metakognitif 

adalah suatu kesadaran tentang kognitif siswa, bagaimana kognitif siswa bekerja serta 

bagaimana  mengaturnya. Perkembangan ini sangat penting terutama untuk keperluan 

efisiensi penggunaan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal. Secara ringkas 

metakognitif dapat diistilahkan sebagai “Thingking about thingking”.  

Penelitian Santana (dalam Yuly, 2012: 4),  menunjukkan bahwa siswa yang 

mempunyai kemampuan untuk berpikir mengenai pemikirannya lebih efektif daripada 

yang tidak, karena metakognisi merupakan kecakapan berpikir mengenai pemikirannya 

yang membuat pemikiran menjadi jelas. Jadi, siswa yang memilki pengetahuan tentang 

kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri akan dapat mengendalikan atau mengontrol 

dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan ataupun tidak melakukan 

sesuatu yang merugikan dirinya. Dengan kata lain, siswa yang memiliki pengetahuan 

metakognisi akan jauh lebih berhasil dalam mempelajari matematika daripada siswa 

yang tidak memiliki pengetahuan metakognisi. 

1 
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Pengetahuan metakognisi siswa dapat menjadi tolak ukur kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika. Kemampuan menyelesaikan soal matematika 

dengan berbagai macam cara yang berbeda dipengaruhi oleh gaya kognitif. Salah satu 

gaya kognitif tersebut adalah gaya kognitif reflektif dan impulsif. Menurut Kagan 

(1965), siswa yang memiliki karakteristik menggunakan waktu yang lama dalam 

menjawab soal tetapi cermat atau teliti sehingga jawaban yang diberikan cenderung 

benar, disebut siswa yang bergaya kognitif reflektif. Sedangkan siswa yang memiliki 

karakteristik menggunakan waktu yang singkat dalam menyelesaikan soal, tetapi kurang 

cermat sehingga jawaban cenderung salah, disebut siswa yang bergaya kognitif 

impulsif. 

Schoenfeld (1987) mendefinisikan metakognisi sebagai berikut: 

“metacognition is thinking about our thingking and compires of the following three 

important aspect: knowledge about our own thought processes, control or self-

regulation, and belief and intuition”. Pengertian ini menunjukkan bahwa metakognisi 

diartikan sebagai pemikiran tentang pemikiran kita sendiri yang merupakan interaksi 

antara tiga aspek penting yaitu: pengetahuan tentang proses berpikir kita sendiri, 

pengontrolan atau pengaturan diri, serta keyakinan dan intuisi. Metakognisi tidak sama 

dengan kognisi, misalnya ketrampilan yang digunakan untuk membaca suatu soal 

berbeda dengan memonitor pemahaman terhadap soal tersebut. Metakognisi 

mempunyai kelebihan dimana siswa mencoba merenungkan cara berpikir atau 

merenungkan proses kognitif yang dilakukannya. Dengan demikian aktivitas seperti 

merencanakan bagaimana pendekatan yang diberikan dalam tugas-tugas pembelajaran, 

memonitor kemampuan, dan mengevaluasi rencana dalam rangka melaksanakan tugas 

merupakan sifat-sifat alami dari metakognisi. 

Aktivitas metakognisi yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal dapat 

memperlihatkan ketrampilan metakognisi. Indikator metkognisi adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. Indikator Ketrampilan Metakognisi Siswa Pada Langkah Penyelesaian 

Soal 

 

 

No. 

Ketrampilan 

Metakognisi 

 

Indikator 

1. 

 

 

Mengembangkan 

Perencanaan 

 

 Menuliskan yang diketahui, yang ditanyakan 

 Dapat menentukan tujuan 

 Dapat memperoleh rencana penyelesaiannya 

 Dapat menemukan hubungannya dengan soal yang sudah 
pernah diselesaikan 

 Mengetahui mengapa menggunakan notasi ini 

2. Memonitor 

Pelaksanaan 
 Meyakini jalan yang dipilih benar 

 Menetapkan hasil  

 Melakukan langkah-langkah dengan mantap 

 Mengecek kebenaran langkah 

 Melihat cara yang berbeda 

 Analisis kesesuaian rencanayang dibuat dengan 
pelaksanaan 

3.  Mengevaluasi 

tindakan 
 Menegecek kelebihan dan kekurangan yang sudah 

dilakukan 

 Melakukan dengan cara yang berbeda 

 Dapat menerapkan cara ini untuk soal lain 

 Memperhatikan cara kerja sendiri 

 Mengevaluasi pencapaian tujuan 

  Indikator tersebut dilihat pada saat mengerjakan soal dan wawancara 

Langkah-langkah penyelesaian soal menurut Polya (1973) ada empat, antara 

lain: 1.Memahami soal, yaitu meminta siswa untuk mengulangi pertanyaan dan siswa 

harus mampu menyatakan pertanyaan dengan fasih, menjelaskan bagian terpenting dari 

pertanyaan tersebut meliputi: apa yang ditanyakan, apa sajakah data yang diketahui, dan 

bagaimana syaratnya; 2. Merencanakan penyelesaian, yaitu siswa mencoba mencari 

hubungan antara hal-hal yang diketahui dengan hal-hal yang ditanyakan. Soal yang 

pernah diselesaikan, konsep dan prinsip yang sudah pernah dimiliki sangat besar 

manfaatnya dalam menentukan hubungan yang terjadi antara yang diketahui dengan 

yang ditanyakan. Dengan hubungan tersebut, maka disusunlah hal-hal yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut; 3. Menyelesaikan soal sesuai rencana, 

yaitu siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencana, siswa harus yakin bahwa setiap 

langkah harus benar; 4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh, yaitu dengan 
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memeriksa kembali hasil yang diperolah dapat menguatkan pengetahuan dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, siswa harus mempunyai 

alasan yang tepat dan yakin jawabannya benar dan kesalahan akan mungkin terjadi 

sehingga pemeriksaan kembali perlu dilakukan.  

Ada beberapa pengertian tentang gaya kognitif yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, namun pada prinsipnya pengertian tersebut relatif sama. Coop (dalam 

Nurdin, 2005)  mengemukakan bahwa istilah gaya kognitif mengacu pada 

kekonsistenan pemolaan (pattening) yang ditampilkan siswa dalam menanggapi 

berbagai jenis situasi. Gaya kognitif menggambarkan bagaimana kecenderungan siswa 

memperoleh pengetahuan dan bagaimana sebuah informasi diproses oleh   siswa 

(konseptualisasi). Jadi gaya kognitif merupakan kecenderungan siswa dalam menerima, 

mengolah, dan menyusun informasi serta menyajikan kembali informasi tersebut 

berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Gaya kognitif biasanya juga menggambarkan 

suatu dimensi kepribadian yang mempengaruhi sikap, nilai, dan interaksi sosial. Dengan 

demikian, untuk meningkatkan proses kognitif dalam diri siswa diperlukan perhatian 

terhadap karakteristik setiap individu siswa..  

Philip (1977: 71) mendefinisikan siswa impulsif adalah siswa yang dengan 

cepat merespon situasi, namun respon pertama yang diberikan sering salah. Sedangkan 

siswa reflektif mempertimbangkan banyak alternatif sebelum merespon, sehingga tinggi 

kemungkinan bahwa respon yang diberikan adalah benar. Berdasarkan definisi tersebut, 

maka dapat ditulis bahwa siswa yang reflektif ialah siswa yang mempunyai karakteristik 

lambat dalam menjawab soal, tetapi cermat sehingga jawaban cenderung betul. Siswa 

yang impulsif ialah siswa yang mempunyai karakteristik cepat dalam menyelesaikan 

soal, tetapi kurang cermat sehingga jawaban cenderung salah. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif karena menggunakan data kualitatif yang dideskripsikan untuk 

menghasilkan gambaran yang mendalam serta terperinci mengenai metakognisi yang 

digunakan siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel 

berdasarkan gaya kognitif reflektif dan impulsif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2011/2012 di SMP AL Falah Tropodo Waru Sidoarjo kelas IX. 
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Dalam penelitian ini digunakan MFFT yang sudah dimodifikasi oleh Warli (2010) 

yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kriteria untuk memilih subjek penelitian 

yaitu (1) siswa reflektif diambil dari kelompok siswa reflektif yang catatan waktunya 

paling lama dan paling banyak benar dalam menjawab seluruh butir soal, sedangkan 

siswa impulsif diambil dari kelompok siswa impulsif yang catatan waktunya paling 

cepat dan paling banyak salah dalam menjawab seluruh butir soal, (2) siswa yang dipilih 

mampu berkomunikasi dengan baik saat mengemukakan pendapat secara lisan maupun 

tertullis berdasarkan wawancara dengan guru matematika.  

Pada penelitian ini siswa diberi tes 13 soal dengan waktu 14,6 menit. Jawaban 

siswa dikatakan banyak salahnya jika jawaban salah  7 soal atau  soal sehingga 

jawaban dikatakan banyak benarnya jika jawaban yang salah  soal atau  7 soal. 

Jadi, siswa dikategorikan reflektif jika menit dan  soal dan siswa 

dikategorikan impulsif jika  menit dan . 

Subjek yang terpilih diberi soal persamaan linear dua variabel kemudian 

diwawancarai untuk menverifikasi data hasil tes penyelesaian soal dan mendapat 

informasi lebih jelas tentang metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal sistem 

persamaan linear dua variabel yang tidak bisa diungkapkan dengan tulisan. Pengujian 

kredibillitas data dilakukan dengan triangulasi waktu sehingga data dikatakan valid jika 

banyak kesamaan data pada subjek dalam waktu yang berbeda. Sedangkan analisis data 

dalam penelitian ini meliputi: mereduksi, menyajikan dalam bentuk deskriptif, dan 

menarik kesimpulan metakognisi siswa dalam menyelsaikan soal sistam persamaan 

linear dua variabel. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil tes gaya kognitif menunjukkan ada 15 siswa bergaya kognitif reflektif dan 9 

siswa bergaya kognitif impulsif. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan guru 

bidang studi matematika, maka terpilih subjek bergaya kognitif reflektif yaitu MT dan 

SH, sedangkan untuk subjek bergaya kognitif impulsif adalah MA dan NC. Subjek 

cenderung memiliki metakognisi yang sama saat mengerjakan soal 1 nomor 1 dan 2 

maupun soal 2 nomor 1 dan 2. Hasil aktivitas metakognisi siswa  reflektif dan impulsif 

dalam menyelesaikan sistem linear dua variabel terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2. Aktivitas Metakognisi Subjek Reflektif 

 

Aktivitas 

Metakognisi 

Indikator yang terpenuhi 

Subjek MT Subjek SH 

Mengembangkan 

perencanaan 

Menentukan tujuan, 

menuliskan yang diketahui, 

dapat menemukan 

hubungannya dengan soal yang 

pernah dikerjakan, memperoleh 

rencana penyelesaian soal, 

mengetahui alasan mengapa 

menggunakan notasi ini 

Menentukan tujuan, menuliskan 

yang diketahui, yang ditanyakan, 

memperoleh rencana 

penyelesaian soal, mengetahui 

alasan mengapa menggunakan 

notasi ini, menemukan hubungan 

soal dengan soal yang pernah 

dikerjakan 

Memonitor 

peaksanaan 

Meyakini bahwa jalan yang 

dipilihnya benar, menetapkan 

hasil, melakukan langkah-

langkah dengan mantap, 

mengecek kebenaran langkah, 

melihat cara yang berbeda 

Meyakini bahwa jalan yang 

dipilihnya benar, menetapkan 

hasil,melakukan langkah-langkah 

dengan mantap, mengecek 

kebenaran langkah, melihat cara 

yang berbeda, analisis kesesuaian 

rencana yang dibuat dengan 

pelaksanaan  

Mengevaluasi 

tindakan 

Mengecek kelebihan dan 

kekurangan yang sudah 

dilakukan, meyakinkan diri 

kalau evaluasinya sudah benar, 

memperhatikan cara kerja 

sendiri, mengevaluasi 

pencapaian tujuan 

Dapat menerapkan cara yang 

digunakan untuk soal lain, 

meneliti kembali pekerjaannya, 

mengecek kebenaran hasilnya, 

melakukan dengna cara yang 

berbeda, mengevaluasi 

pencapaian tujuan 

 

Berdasarkan tabel di atas, subjek bergaya kognitif reflektif  MT dan SH 

melakukan aktivitas sesuai dengan indikator pada masing-masing aktivitas metakognisi. 

Kedua subjek memiliki kecenderungan metakognisi yang sama dalam menyelesaikan 

soal sistem persamaan linear dua variabel pada soal 1 maupun 2 dengan melakukan 

aktivitas metakognisi yang meliputi mengembangkan perencanaan, memonitor 

pelaksanaan, dan mengevaluasi tindakan. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang 

dikenalkan oleh Santrock bahwa siswa yang bergaya kognitif reflektif lebih mungkin 

melakukan tugas, mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami 

dan mengintepretasi tes, menyelesaikan soal, membuat keputusan, menentukan sendiri 

tujuan belajar, dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan daripada siswa yang 

bergaya kognitif impulsif.  
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Dari teori yang dikemukakan Santrock yang berdasarkan penemuan Jonassen & 

Grabowski terlihat bahwa siswa yang  bergaya kognitif reflektif lebih mungkin 

melakukan aktivitas metakognisi. Selain itu, Jonassen menjelaskan bahwa aktivitas 

tersebut lebih mungkin terjadi dalam situasi yang memerlukan kehati-hatian dan dengan 

kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu, aktivitas metakognisi telah mungkin terjadi pada 

subjek bergaya kognitif reflektif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Philip dan 

Nasution bahwa siswa bergaya kognitif reflektif mempertimbangkan segala alternatif 

sebelum mengambil keputusan yang mengindikasikan bahwa siswa yang reflektif 

cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. 

Tabel 3. Aktivitas Metakognisi Subjek Impulsif 

 

Aktivitas 

Metakognisi 

Indikator yang terpenuhi 

Subjek MA Subjek NC 

Mengembangkan 

perencanaan 

Belum dapat menemukan 

hubungan soal dengan soal yang 

sudah pernah diselesaikan, tidak 

memperoleh rencana penyelesaian, 

dapat menentukan tujuan, tidak 

mengetahui mengapa 

menggunakan notasi ini, 

menuliskan yang diketahui 

Belum dapat menemukan 

hubungan soal dengan soal 

yang sudah pernah 

diselesaikan, dapat 

menentukan tujuan, tidak 

mengetahui mengapa 

menggunakan notasi ini, 

menuliskan yang diketahui 

Memonitor 

peaksanaan 

Belum meyakini bahwa jalan yang 

dipilihnya benar, belum melakukan 

langkah-langkah dengan mantap, 

tidak melihat cara yang berbeda, 

menganalisis kesesuaian hasil 

dengan tujuan yang hendak dicapai 

Belum meyakini bahwa 

jalan yang dipilihnya benar, 

tidak melihat cara yang 

berbeda, belummenetapkan 

hasil tidak menganalisis 

kesesuaian hasil dengan 

tujuan yang hendak dicapai 

Mengevaluasi 

tindakan 

Tidak mengecek kelebihan dan 

kekurangan yang sudah dilakukan, 

tidak meyakinkan diri kalau 

evaluasinya sudah benar, tidak 

meperhatikan cara kerja sendiri 

Tidak mengecek kelebihan 

dan kekurangan yang sudah 

dilakukan, tidak 

meyakinkan diri kalau 

evaluasinya sudah benar, 

tidak meperhatikan cara 

kerja sendiri 

 

Berdasarkan tabel di atas, subjek bergaya kognitif impulsif MA dan NC 

melakukan aktivitas sesuai dengan beberapa indikator pada beberapa aktivitas 

metakognisi. Subjek MA melakukan satu aktivitas yang sesuai dengan indikator pada 
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aktivitas memonitor pelaksanaan, yaitu mengenali adanya kekurangan dalam 

merencanakan penyelesaian soal sehingga pada aktivitas metakognisi mengevaluasi 

tindakan subjek memperhatikan kekuatan atau kelemahan diri sendiri. Sedangkan 

subjek NC melakukan satu aktivitas yang sesuai dengan indikator pada aktivitas 

mengembangkan perencanaan, yaitu menentukan tujuan. Secara keseluruhan, kedua 

subjek memiliki kecenderungan metakognisi yang sama dalam menyelesaikan soal 

matematika karena aktivitas yang tidak sesuai dengan indikator pada masing-masing 

aktivitas metakognisi memiliki banyak kesamaan. 

Siswa yang impulsif cenderung lebih sulit melakukan aktivitas metakognisi. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Philip dan Nasution bahwa siswa yang 

impulsif mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan secara mendalam yang 

mengindikasikan bahwa siswa yang impulsif cenderung kurang hati-hati dalam 

mengambil keputusan. Siswa cenderung menggunakan pendekatan “Shotgun” yaitu 

dengan segera menetapkan penyelesaian suatu soal atau mengemukakan beberapa 

kemungkinan jawaban terhadap suatu pertanyaan dengan harapan ada salah satu yang 

benar. 

Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian serta deskripsi dan analisis hasil penelitian yang 

telah dilakukan peneliti mengenai metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal sistem 

persamaan linear dua variabel, maka dapat disimpulkan beberapa hal:  1. Siswa bergaya 

kognitif reflektif melakukan aktivitas metakognisi yang meliputi mengembangkan 

perencanaan, memonitor pelaksanaan, dan mengevaluasi tindakan yang sesuai dengan 

indikator pada masing-masing aktivitas metakognisi: a. Dalam mengembangkan 

perencanaan, kedua subjek telah menuliskan yang diketahui, ditanyakan, menentukan 

tujuan, memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari data, dapat menemukan hubungan 

antara data dengan yang ditanyakan, memperoleh rencana penyelesaian soal, 

mengetahui alasan mengapa menggunakan notasi ini, dan dapat menghubungkan 

dengan suatu konsep; b. Dalam memonitor pelaksanaan, kedua subjek telah meyakini 

bahwa jalan yang dipilihnya benar, melakukan langkah-langkah dengan mantap, dapat 

mengingat informasi yang penting, menetapkan hasil, mengotrol kemungkinan 

kesalahan pada satu langkah, memeriksa kecermatan perhitungan tahap demi tahap, dan 
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analisis kesesuaian hasil dengan pencapaian tujuan; c. Dalam mengevaluasi tindakan, 

kedua subjek dapat menerapkan cara yang digunakan untuk soal lain, meneliti kembali 

kebenaran pekerjaannya, mengenali kekurangan yang sudah dilakukan, mengecek 

kebenaran hasilnya, dan meyakinkan diri kalau evaluasinya sudah benar serta 

memperhatikan kekuatan atau kelemahan diri sendiri; 2. Siswa bergaya kognitif 

impulsif belum melakukan aktivitas metakognisi yang meliputi mengembangkan 

perencanaan, memonitor pelaksanaan, dan mengevaluasi tindakan yang sesuai dengan 

indikator pada masing-masing aktivitas metakognisi: a. Dalam mengembangkan 

perencanaan, subjek tidak menuliskan yang ditanyakan, tidak memperoleh sesuatu yang 

bermanfaat dari data, belum dapat menemukan hubungan antara data dengan yang 

ditanyakan, belum memikirkan pengetahuan awal apa yang membantu menyelesaikan 

soal, belum dapat menemukan hubungan soal dengan soal yang sudah pernah 

diselesaikan, tetapi subjek dapat menemukan tujuan dan memperoleh rencana 

penyelesaian soal; b. Dalam memonitor pelaksanaan, subjek belum meyakini bahwa 

jalan yang dipilihnya benar, belum melakukan langkah-langkah dengan mantap, tidak 

mengingat informasi yang penting, belum mengontrol kemungkinan kesalahan pada 

satu langkah, tidak memeriksa kecermatan perhitungan tahap demi tahap, tidak melihat 

cara yang berbeda, dan tidak menganalisis kesesuaian hasil dengan tujuan yang hendak 

dicapai; c. Dalam mengevaluasi tindakan, subjek tidak meneliti kembali pekerjaannya, 

tidak mengenali adanya kesalahan langkah, tidak dapat menerapkan cara yang 

digunakan untuk soal lain, tidak mengecek kebenaran hasilnya, tidak memperhatikan 

cara kerja sendiri, memperhatikan kelemahan diri sendiri dan tidak meyakinkan diri 

kalau evaluasinya sudah benar. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyarankan kepada guru dalam 

pembelajaran matematika untuk siswa yang bergaya kognitif impulsif hendaknya diberi 

perhatian khusus dengan sering memberi latihan soal, menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian soal serta mengarahkan agar tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal 

sehingga dapat melakukan aktivitas metakognisi yang meliputi mengembangkan 

perencanaan, memonitor pelaksanaan, dan mengevaluasi tindakan sesuai dengan 

indikator pada masing-masing aktivitas metakognisi.   
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