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Abstrak — Pemecahan masalah menjadi hal yang sangat penting dari tujuan 

pendidikan matematika karena hal ini tercantum dalam tujuan pendidikan matematika 

yang ada pada Kurikulum yang berlaku. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan 

bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pengaturan diri dengan kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan masalah matematika. Maka, tujuan dari kajian 

literature dalam artikel ini adalah untuk mengkaji, menganalisa dan mendeskripsikan 

hasil kajian yang berkenaan dengan fase-fase pengaturan diri anak dalam 

menyelesaikan masalah, khususnya masalah matematika. Kajian literature pada artikel 

ini dilakukan dengan membandingkan dan menganalisa teori-teori yang ada yang 

berkenaan dengan pengaturan diri anak sehingga didapatkan kesimpulan tentang 

bagaimana fase-fase pengaturan diri yang mungkin dilalui anak selama menyelesaikan 

masalah yang sedang mereka hadapi. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah 

dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa fase pengaturan diri seseorang terdiri dari 

tiga fase utama yang berbeda yang saling terkait dan terjadi secara siklissaat orang 

tersebut melakukan pengaturan atas dirinya. Fase-fase yang dimaksudkan di atas 

terdiri dari fase pemikiran awal; fase kontrol kinerja dan fase refleksi diri. Sehingga 

dengan ini melalui penerapan dan pemberian perhatian yang diberikan oleh pengajar 

terhadap ketiga fase tersebut selama proses penyelesaian masalah oleh anak didiknya, 

diharapkan anak dapat lebih teliti dan focus dalam belajar agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Kata kunci:Menyelesaikan Masalah Matematika, Pengaturan Diri 

I. PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah menjadi salah satu hal yang paling penting dari tujuan pendidikan matematika, 
karena sebagaimana tercantum dalam Kurikulum bahwa tujuan pendidikan matematika adalah agar peserta 
didik memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperolehnya [1]. Selain 
itu, selama pelaksanaan proses pembelajaran maupun dalam mencari sebuah penyelesaian, siswa 
dimungkinkan memperoleh pengalaman dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah 
dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang tidak rutin [2].  

Proses penyelesaian masalah tidak hanya sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-
aturan yang telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulunya, melainkan lebih dari itu, 
menyelesaikan masalah merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih 
tinggi [3]. Maka dalam proses menyelesaikan masalah, siswa akan menyelesaikan masalah yang kompleks 
yang membutuhkan usaha-usaha yang signifikan dan mereka akan didorong untuk dapat merefleksikannya 
dalam pemikiran mereka. Sehingga untuk menunjang keberhasilan proses penyelesaian masalah 
matematika, siswa membutuhkan pengaturan diri yang baik sebab secara umum pengaturan diri diperlukan 
ketika seseorang dihadapkan dengan tugas yang kompleks dan menantang dan membutuhkan cara yang 
berbeda dengan yang biasa ia gunakan untuk menanganinya (Carver & Scheier [4]). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan Furchs et al. menunjukkan bahwa pengaturan diri memiliki 
hubungan yang erat dengan kemampuan menyelesaikan masalah matematika. Lebih lanjut, Bolourchi dan 
Davoud menemukan bahwa kemampuan pengaturan diri yang baik dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini dikarenakan pengaturan diri dalam menyelesaikan 
masalah mengacu pada kemampuan siswa dalam menentukan aktivitas yang direncanakan untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan, memantau perkembangannya, memilih strategi yang digunakan dan membuat 
keputusan untuk menyelesaikan masalah sehingga kinerja siswa dalam menyelesaikan masalah lebih 
terkontrol. 

Sedemikian pentingnya pengaturan diri ini sehingga seharusnya guru memberikan perhatian guna 
melatihkan kemampuan pengaturan diri siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
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menyelesaikan masalah matematika. Oleh karena itulah dalam kajian pustaka pada artikel ini peneliti akan 
berusahamengkaji dan menganalisa fase-fase pengaturan diri anak dalam menyelesaikan masalah sehingga 
akan didapatkan deskripsi dari hasil kajian yang berkenaan dengan fase-fase pengaturan diri anak dalam 
menyelesaikan masalah, khususnya pada masalah matematika.  

 

II. PEMBAHASAN 

Pengaturan diri itu sendiri berasal dari dua kata, yakni kata pengaturan (regulation) dan diri (self). 
Menurut pendapat kajian [4] mengemukakan bahwa “self-regulation is a deep, internal mechanism that 
enables children as well as adult to engage in mindful, intentional, and thoughtful behaviors”. Hal ini 
berarti bahwa pengaturan diri didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang terjadi dalam diri seseorang, 
baik anak-anak maupun orang dewasa untuk terlibat dalam pemikiran mereka secara disengaja dan perilaku 
yang sudah dipertimbangkan. Selain itu Pintrich dalam [5] menyebutkan bahwa dalam dunia pendidikan 
bahwa pengaturan diri adalah proses dimana peserta didik menetapkan tujuan untuk pembelajaran mereka 
dan kemudian berusaha untuk memantau, mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku 
dengan dibimbing dan dibatasi oleh tujuan mereka. Schunk dkk [6] jugalebih lanjut menyebutkan bahwa 
peserta didik yang termotivasi untuk mencapai tujuan akan melaksanakan aktivitas-aktivitas pengaturan 
diri yang mereka percayai akan membantu mereka (misalnya mengulang kembali materi yang harus 
dipelajari, mengklarifikasi informasi yang tidak jelas). 

Secara teoritis, komponen kognitif, metakognitif, emosi, motivasi, dan sosial adalah komponen-
komponen yang terdapat dalam pengaturan diri seseorang. Tetapi, pembahasan mengenai pengaturan diri 
anak yang dilakukan penulis dalam artikel ini hanya akan dibatasi pada komponen kognisi dan metakognisi 
sebab komponen kognisi berkenaan dengan pengaturan diri untuk pencapaian prestasi akademik seperti 
yang diungkapkan [8]. Sedangkan komponen kognisi dan metakognisi pada dasarnya merupakan 
serangkaian dari aktivitas berpikir yang dilakukan manusia yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila 
kita membicarakan pengembangan metakognisi sebenarnya tidak terlepas dari membicarakan 
pengembangan kognisi itu sendiri. 

Pengaturan diri secara umum diperlukan ketika seseorang dihadapkan dengan tugas yang kompleks dan 
menantang, serta membutuhkan cara yang berbeda dengan yang biasa ia gunakan untuk menanganinya [4]. 
Usher dan Panjares dalam [9] menyatakan bahwa pengaturan diri adalah “ ... as a metacognitive process 
where the students examine and evaluate their thought processes and discover pathways to success ...”, 
yakni pengaturan diri didefinisikan sebagai proses metakognisi dimana siswa memeriksa dan mengevaluasi 
proses berpikir mereka dan menemukan cara untuk sukses. Dapat dikatakan juga bahwa, secara 
metakognitif, siswa yang melakukan pengaturan diri adalah mereka yang merencanakan, 
mengorganisasikan, menginstruksi diri, memonitor diri dan mengevaluasi diri pada berbagai tahapan 
selama proses belajar berlangsung. Berikut ini akan diulas beberapa pendapat ahli tentang fase-fase yang 
dilalui seseorang selama proses pengaturan dirinya. 

 
a. Menurut Corno, 2001; Weinstein, Husman danDierking, 2000; Winne, 1995; Zimmerman, 1998, 

2000, 2001, 2002 [10] 

Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang membedakan 
siswa yang melakukan pengaturan diri atas dirinya saat mereka belajar dengan orang-orang yang tidak 
melakukannya, yaitu: 

1. Mereka terbiasa dengan dan tahu bagaimana menggunakan beberapa strategi kognitif yang terdiri 
dari pengulangan, elaborasi dan pengorganisasian yang akan membantu mereka untuk mengerti, 
mengubah, mengorganisasikan mengelaborasi dan memperbaiki informasi yang berkaitan 
dengannya. 

2. Mereka tahu bagaimana membuat rencana, melakukan kontrol dan mengarahkan proses mental 
mereka untuk mencapai tujuan pribadinya (metakognisi). 

3. Mereka menunjukkan serangkaian motivasi yang mampu meyakinkannya dan mengontrol 
emosinya. 

4. Mereka merencanakan dan mengontrol waktu dan usaha yang mereka gunakan dalam 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, dan mereka tahu bagaimana menciptakan dan 
mengatur lingkungan belajar yang kondusif untuk mereka, seperti misalnya menemukan tempat 
yang nyaman untuk mereka belajar dan mereka mampu menemukan beberapa petunjuk dari guru 
atau teman sejawatnya saat mereka menemukan kesulitan. 
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5. Jika memungkinkan, mereka akan menunjukkan usaha yang lebih besar untuk terlibat dalam 
pengaturan tugas akademik, iklim kelas dan strukturnya (misalnya bagaimana mereka akan 
mengevaluasi, persyaratan tugas yang diberikan, desain tugas kelas dan pengorgansasian kerja 
tim). 

6. Mereka mampu bergabung dalam serangkaian permainan yang melibatkan beberapa strategi guna 
mengkontrol gangguan internal dan eksternal yang akan mengganggu konsentrasi, usaha dan 
motivasi selama proses penyelesaian masalah sedang berlangsung. 

Singkatnya, jika kita ingin mempersempit apa yang akan menjadi cirri khas dari siswa yang 
melakukan pengaturan diri ini adalah bahwa mereka menjadikan dirinya sebagai agen yang mengatur 
perilaku mereka sendiri. Mereka percaya bahwa belajar adalah suatu proses pro-aktif dimana mereka 
memotivasi diri mereka sendiri dan mereka menggunakan strategi yang memungkinkan mereka untuk 
mencapai tujuan akademik yang telah mereka tetapkan. 

 

b. Menurut Zimmerman  

Selama proses pengaturan diri, Zimmerman [6] mengatakan bahwa terdapat tiga fase berbeda 
yang saling terkait dan terjadi secara siklis saat seseorang melakukan pengaturan atas dirinya yang 
terdiri dari: 

1. Fase Pemikiran Awal (Forethought) 

Zimmerman dan Schunk [11] menyebutkan bahwa terdapat dua komponen utama pada 
fase pemikiran awal yaitu (1) proses analisis tugas yang meliputi menentukan tujuan dan 
merencanakan strategi serta (2) sumber motivasi diri. Fase pemikiran awal muncul sebelum fase 
kinerja, pada fase ini siswa menguraikan tugas belajar menjadi beberapa unsur penting, seperti a) 
Menganalisis tugas untuk meminimalkan yang tidak diketahui yang terdiri dari menentukan 
tujuan dan merencanakan strategi, dan b) Menyusun strategi pelaksanaan berdasarkan informasi 
yang telah ia miliki sebagai persiapan untuk pelaksanaan keputusan. 

Menentukan tujuan mengacu pada pencapaian hasil yang harapkan oleh peserta didik 

agar dapat terpenuhi, sehingga pada fase ini siswa seharusnya telah memiliki tujuan yang 

ditetapkan dengan jelas berkenaan dengan apa yang akan dicapai untuk selanjutnya dia harus 

merencanakan strategi tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan 

strategi dalam proses analisis tugas ini adalah menyusun dan memilih metode yang tepat yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

2. Kontrol Kinerja (Performance) 

Menurut literature [12] menyatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam fase control 

kinerja, yakni yang terdiri dari: 

a) Self-control  

Self-control mengacu pada pemantauan yang dilakukan oleh seseorang/ anak selama proses 

pelaksanaan penggunaan metode tertentu atau strategi yang telah dipilih selama tahap 

pemikiran awal dalam menyelesaikan suatu masalah 

b) Self-observation 

sef-observation mengacu pada kemampuan seseorang dalam melibatkan pengalaman yang 

telah didapatkannya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. 

Tetapi pendapat lain ditorehkan oleh [13] yang menyebut fase ini sebagai fase pelaksanaan dan 

pemonitoran, termasuk di dalamnya keterampilan dalam melaksanakan rencana yang telah dipilih, 

perhatian seperti konsentrasi, pemantauan tindakan selama proses menyelesaikan masalah. 

Sehingga secara umum, pada fase ini anak akan melaksanakan rencana yang telah 

dibuatnya pada fase sebelumnya dan secara metakognitif dirinya akan memantau keterlaksanaan 

rencana tersebut. Fase ini melibatkan semua pengalaman selama proses pembelajaran dan upaya 

aktif untuk memanfaatkan strategi khusus untuk membantu menjadi lebih sukses. 
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3. Refleksi Diri (Self-reflection) 

Secara umum, pada fase ketiga ini siswa memberikan reaksi sebagai respon dari evaluasi 
hasil kinerja yang telah mereka lakukan pada fase sebelumnya dalam upaya menyelesaikan 
masalah yang dihadapi.Pada fase ini, anak melakukan evauasi sendiri terhadap ketercapaian 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, refleksi setelah kinerja dengan menyadari penyebab 
kegagalan/kesalahannya serta kesulitan yang mungkin di alami selama melaksanakan strategi, dan 
evaluasi diri dengan membandingkan hasil setelah kinerja dengan ketercapaian tujuan. Sehingga 
selama fase refleksi diri, siswa akan membandingkan hasil setelah kinerja dengan ketercapaian 
tujuan dan menyadari penyebab kegagalan/kesalahannya serta kesulitan yang mungkin di alami 
selama melaksanakan strategi penyelesaiannya. 

 

c. Menurut Pintrich 

Pintrich pada [10] mengemukakan bahwa terdapat empat fase dalam pengaturan diri, yang 
meliputi a) perencaaan, b) pengamatan diri, c) pengendalian dan d) evaluasi. Berikut ini adalah tabel 
yang menyajikan fase-fase pengaturan diri menurut Pintrich  

TABEL 1. FASE-FASE PENGAATURAN DIRI PINTRICH 

FASE KOGNITIF MOTIFASI TINGKAH LAKU  KONTEKS 

MEMBUAT RENCANA 

DAN PENGAKTIFAN Penetapan tujuan 

Pengadopsian target 
tujuan 

Penilaian efikasi 

Penilaian terhadap 
kemudahan belajar 

(Waktu dan uasaha 

pelaksanaan perencanaan) 
Pengamatan terhada 

tingkah laku 

Persepsi tugas 

MONITORING 
Strategi metakognitif 

dan pemantauan 

kognisi 

Kesadadan dan 
monitoring terhadap 

motivasi 

Kesadaran dan pemantauan 
usaha, waktu, dan 

penggunaan bantuan 

Pematauan 

perubahan tugas 

yang sesuai dengan 
konteks 

PENGENDALIAN Seleksi dan adaptasi 

strategi kognitif untuk 
belajar dan berfikir 

Seleksi dan adaptasi 
strategi kognitif untuk 

mengatur motivasi dan 

usaha yang dilakukan 

Mengurangii/meningkatkan 

usaha  

Merubah atau 

melobi tujuan yang 
tela ditetapkan 

dengan mengubah 

atau mengurangi 
konteks 

REAKSI Penilaian kognitif Reaksi afektif Pilihan perilaku 

Penilaian terhadap 

tugas dan konteks 
tugas 

 

Dari informasi yang disajikan pada tabel 1 didapatkan informasi jika pada fase perencanaan, siswa 
dapat menentukan tujuan, menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang materi dan pengetahuan 
metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah, merencanakan waktu dan usaha yang akan 
dilakukan. Dalam fase pemantauan diri, disebutkan adanya kegiatan yang dapat membantu siswa 
menyadari kognisi, motivasi, emosi, penggunaan waktu dan usaha serta konteks tugasnya, seperti saat 
siswa menyadari bahwa mereka tidak memahami sesuatu hanya dengan membaca atau mendengar, 
atau ketika mereka menyadari bahwa mereka membaca terlalu cepat sehingga tidak memahami bacaan 
tersebut.  Sedangkan fase pengendalian, meliputi pemilihan dan pemanfaatan strategi pengendalian 
pikiran (penggunaan pengetahuan kognitif dan strategi metakognitif), pengaturan waktu dan usaha 
mengatur dan mengendalikan tugas-tugas akademik yang beragam. Terakhir fase evaluasi meliputi 
penilaian dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelesaian masalah, membandingkan dengan kriteria 
yang telah ditetapkan, menyadari penyebab keberhasilan atau kegagalan, konsekuensi terhadap hasil 
yang diperoleh, serta kegiatan yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. 

Menurut Pintrich, empat fase yang diajukan di atas hanya mewakili urutan secara umum yang 
dilalui seseorang saat dirinya menyelesaikan suatu masalah. Tetapi keempat fase tersebut tidaklah 
hierarkhis atau linier secara terstruktur. Fase-fase tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan dinamis 
hingga memungkinkan untuk dapat menghasilkan beberapa interaksi diantara proses yang berbeda dan 
beberapa komponen yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, model Pintrich ini ditawarkan sebagai 
kerangka kerja global, komrehensif yang terdiri dari menganalisis beberapa strategi-strategi kognitif 
yang berbeda, motivasi/ afektif, perilaku dan proses kontekstual yang mengacu pada proses 
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pengaturan diri seseorang. Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam model ini adalah bahwa dengan 
ini, pertama kalinya daerah kontekstual dimasukkan ke dalam salah satu komponen pengaturan diri.  

d. Menurut Winne 
Sejalan dengan Pintrich, Winne juga menyatakan bahwa pengaturan diri dalam menyelesaikan 

tugas melibatkan empat komponen yang meliputi definisi tugas, menetapkan tujuan dan merencanakan 
strategi untuk penulisan tugas mereka, penerapan strategi, dan adaptasi terhadap kasus serupa di masa 
depan (Carver dan Sneider dalam [4]). 

Berdasarkan beberapa literatur yang telah dikaji dan dibahas oleh penulis sebelumnya. Maka terlihat 
adanya kesamaan ide dari keempat ahli yang telah mengungkapkan pemikirannya mengenai fase-fase 
pengaturan diri seseorang dalam menyelesaikan masalah. Pada pendapat yang dikemukakan oleh Winne 
terdapat beberapa kemiripan komponen pengaturan diri yang diajukan olehnya dengan pendapat milik 
Pintrich, walaupun terdapat beberapa perbedaan pada bagian adaptasi terhadap kasus yang serupa di masa 
depan yang dimiliki oleh Winne yang tidak terdapat pada komponen Pintrich. Tetapi pada kasus ini, 
kemungkinan komponen adaptasi milik Winne ini sudah terangkum dalam komponen yang diajukan oleh 
Pintrich, yakni pada bagian pengendalian (Seleksi dan adaptasi strategi kognitif untuk belajar dan berfikir) 
sebab proses seleksi dan adaptasi terhadap strategi kognitif tersebut juga bisa dilakukan dengan 
mengadaptasi terhadap kasus yang serupa di masa lalu.  

Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik seseorang yang sedang melakukan pengaturan diri 
terhadap dirinya selama proses penyelesaian masalah yang diajukan oleh Corno,dkk. Jika kembali pada 
kesepakatan sebelumnya bahwa dalam artikel ini hanya akan membahas masalah pengaturan diri yang 
melibatkan komponen kognisi dan metakognisi dengan mengesampingkan komponen motivasi dan emosi 
yang ada, maka karakteristik yang telah diajukan oleh Corno, dkk juga telah termuat di dalam komponen-
komponen pengaturan diri dalam fase-fase yang telah diajukan oleh Pintrich. Sedangkan jika kita 
membandingkan fase-fase yang dimiliki oleh Pintrich dengan fase-fase pengturan diri yang telah diajukan 
oleh Zimmerman, maka akan terlihat jika fase kedua dan ketiga milik Pintrich, yakni pengamatan diri dan 
pengendalian, telah termuat dalam fase kedua Zimmerman, yaitu kontrol kinerja. Pendapat ini juga 
diperkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Montalvo dan Maria yang mengatakan dalam 
jurnalnya bahwa sangat sulit untuk membedakan antara fase pengamatan diri dan pengendalian yang 
dimiliki Pintrich. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian beberapa literature yang telah 
dipaparkan di atas berkenaan dengan fase-fase pada proses pengaturan diri seseorang dalam menyelesaikan 

masalah dengan hanya memperhatikan komponen kognitif dan metakognitif adalah: 

a. Fase pemikiran awal adalah fase awal dimana siswa menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Fase kontrol kinerja adalah fase dimana siswa memonitor keterlaksanaan rencana yang telah 

dibuatnya. 

c. Fase refleksi diri adalah fase dimana siswa membuat keputusan tentang apakah tujuan yang 

ditetapkan telah tercapai dan mengidentifikasi kesulitan yang ditemui untuk menyelesaikan masalah. 
Dimana ketiga fase di atas berbeda satu dengan yang lain tetapi saling terkait dan terjadi secara siklis. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian iniberdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis membuat 
kesimpulandari hasil kajian beberapa literature yang telah dipaparkan di atas berkenaan dengan fase-fase 
pada proses pengaturan diri seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan hanya memperhatikan 
komponen kognitif dan metakognitif bahwa fase-fase pada proses pengaturan diri seseorang dalam 

menyelesaikan masalah adalah: 

a. Fase pemikiran awal adalah fase awal dimana siswa menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Fase kontrol kinerja adalah fase dimana siswa memonitor keterlaksanaan rencana yang telah 

dibuatnya. 

c. Fase refleksi diri adalah fase dimana siswa membuat keputusan tentang apakah tujuan yang 

ditetapkan telah tercapai dan mengidentifikasi kesulitan yang ditemui untuk menyelesaikan masalah. 
Dimana ketiga fase di atas berbeda satu dengan yang lain tetapi saling terkait dan terjadi secara siklis. 
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Dengan melihat Untuk selanjutnya demi memperbaiki, menyempurnakan perkembangan pengetahuan 
dan informasi yang berhubungan dengan kajian literatur tentang fase-fase pengaturan diri siswa selama 
mereka menyelesaikan masalah matematika dan guna memperbaiki mutu pendidikan yang telah ada, maka 
dengan ini penulis kemukakan saran sebagai berikut: 

a. Mengingat pada artikel ini penulis hanya mengkaji literature tentang fase-fase pengaturan diri siswa 
selama mereka menyelesaikan masalah matematikanya berdasarkan komponen kognitif dan 
metakognitif, maka penulis mengajukan saran kepada pembaca untuk meningkatkan kajian literature 
ini jika ditinjau berdasarkan komponen-komponen yang lain, misalkan komponen emosi dan motivasi. 

b. Berdasarkan kajian literature yang telah dilakukan penulis sehingga didapatkan ada tiga fase dalam 
proses pengaturan diri siswa dalam menyelesaikan masalah. Dengan ini penulis juga menyarankan 
kepada para pendidik untuk dapat melatihkan kemampuan pengaturan diri yang baik kepada siswa 
agar mereka mampu melakukan control terhadap kognisi dan usaha yang harus dilakukannya untuk 
menyelesaikan suatu masalah sehingga diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapinya, terutama masalah matematika. 
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