
SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

187 

      

  

Pengkategorian Kesadaran Metakognitif Mahasiswa 

pada Pembelajaran Aljabar Linier di AMIKOM 

Mataram  
 

Muhamad Galang Isnawan 
AMIKOM Mataram 

galangisna@yahoo.com 

 

 
Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kategori kesadaran 

metakognitif dan (2) membandingkan kesadaran metakognitif mahasiswa program 

studi manajemen informatika (MI) pada pembelajaran aljabar linier di AMIKOM 

Mataram tahun pelajaran 2014/2015 ditinjau dari aspek kelas, sekolah asal, daerah 

asal, dan jenis kelamin. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan populasi 

semua mahasiswa program studi MI dengan sampel mahasiswa program studi MI 

semester 2 (purposive sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 

angket kesadaran metakognitif untuk kemudian dikategorikan dan dibandingkan 

berdasarkan keempat aspek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

kategori kesadaran metakognitif mahasiswa tinggi dan (2) tingkat kesadaran 

metakognitif mahasiswa kelas MI-A tertinggi, diikuti MI-B, dan MI-Exe; mahasiswa 

yang berasal dari SMK lebih tinggi daripada SMA; mahasiswa yang berasal dari Kota 

Mataram tertinggi, diikuti Kabupaten/Kota: Sumbawa Barat, Bima, Sumbawa, 

Lombok Timur, Dompu, Lombok Barat, luar Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok 

Tengah, dan Lombok Utara; dan mahasiswa perempuan lebih tinggi daripada 

mahasiswa laki-laki. 

Kata kunci: Kesadaran Metakognitif 

I. PENDAHULUAN 

Hidup tidak akan pernah lepas dari ujian atau cobaan. Ujian dalam kehidupan identik dengan 
permasalahan hidup. Permasalahan hidup tidak akan mudah dilewati jika tidak memiliki senjata untuk 
melawannya. Senjata tersebut kemudian berkaitan dengan strategi untuk memecahkan masalah. 
Selanjutnya, strategi pemecahan masalah tidak secara otomatis datang ketika masalah tersebut ada, 
melainkan bergantung dari intensitas masalah yang pernah dihadapi manusia. Berbagai strategi pemecahan 
masalah akan muncul ketika semakin banyak masalah yang dihadapi manusia. Hal ini disebabkan karena 
setiap masalah pasti datang dengan solusi atau strategi pemecahan masalah. Masalah yang sama kadang 
bisa diselesaikan dengan berbagai cara tergantung dari situasi dan kondisinya. Contohnya, sakit kepala atau 
pusing tidak selamanya solusinya adalah minum obat sakit kepala. Bisa jadi solusinya adalah hal yang lain, 
seperti membayar hutang (andai saja pusing tersebut disebabkan oleh hutang yang menumpuk) dan 
begitupun untuk masalah-masalah yang lain. 

Belajar dari pengalaman sebelumnya, belajar dari masalah yang sudah dihadapi, dan belajar dari 
strategi pemecahan masalah yang sudah digunakan adalah salah satu cara agar manusia bisa lebih cekatan 
dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama masalah baru. Apalagi jika masalah tersebut agak mirip 
dengan masalah yang sudah dihadapi sebelumnya. Muhassabah adalah istilah agama yang mungkin 
berkaitan dengan hal tersebut dan dalam istilah psikologi, hal itu pun dikenal dengan istilah 
“metacognitive” (metakognitif).  

Metakognitif adalah salah satu keterampilan atau kesadaran yang harus dimiliki manusia dalam 
kehidupan, terutama mereka yang terjun dalam dunia pendidikan, seperti dosen dan mahasiswa. Hal ini 
disebabkan karena pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan [1]. Banyak manfaat 
yang bisa dimiliki dosen dan mahasiswa dengan adanya kesadaran metakognitif, terutama dalam 
kesuksesan belajar dan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Dengan adanya kesadaran ini, akan 
mampu melatih mahasiswa untuk berpikir yang lebih mendalam mengenai proses belajarnya sehingga 
mereka akan secara otomatis mengalami kemajuan dalam proses belajarnya [2]. Selain itu, mahasiswa 
yang memiliki tingkat kesadaran metakognitif yang tinggi tidak akan cepat merasa puas ketika sudah 
menemukan solusi dari suatu masalah, melainkan akan mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan kepada 
diri mereka sendiri berkaitan dengan solusi dari masalah tersebut dalam rangka perbaikan pembelajaran 
[3]. 
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Selain dari segi kemanfaatan, kesadaran metakognitif pun sebenarnya merupakan salah satu 
pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa. Hal ini didasari atas revisi taksonomi Bloom yang membagi 
dimensi kognitif menjadi dua bagian, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi 
pengetahuan kemudian dibagi dalam empat tingkatan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, 
pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif diletakkan sebagai 
pengetahuan terakhir atau merupakan pengetahuan tertinggi dalam tingkatan pengetahuan manusia [4]. 

AMIKOM Mataram adalah salah satu perguruan tinggi setingkat akademi yang memiliki tiga program 
studi yang berkaitan dengan ilmu komputer di Mataram. Adapun program studi tersebut meliputi: teknik 
komputer (TK), manajemen informatika (MI), dan komputerisasi akuntansi (KA). MI adalah program studi 
yang paling diminati mahasiswa di AMIKOM Mataram. Terbukti, jumlah mahasiswa program studi MI 
paling banyak jika dibandingkan dengan program studi yang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi 
alasan peneliti untuk memilih program studi MI sebagai populasi dalam penelitian ini. Selanjutnya, aljabar 
linier adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa program studi MI pada semester 2 dan 
merupakan mata kuliah yang diampu oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah 
kategori kesadaran metakognitif mahasiswa dan bagaimanakah perbandingan tingkat kesadaran 
metakognitif mahasiswa pada pembelajaran aljabar linier ditinjau dari aspek kelas, sekolah asal, daerah 
asal, dan jenis kelamin di program studi MI AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015? Oleh karena 
itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kategori kesadaran metakognitif mahasiswa dan 
membandingkan tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa pada pembelajaran aljabar linier ditinjau dari 
aspek kelas, sekolah asal, daerah asal, dan jenis kelamin di program studi MI AMIKOM Mataram tahun 
pelajaran 2014/2015. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya tulisan ini akan mampu memperkaya kajian 
dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kesadaran metakognitif, membuat mahasiswa mengetahui 
kategori kesadaran metakognitif yang mereka miliki, membuat dosen mengetahui kategori kesadaran 
metakognitif yang mahasiswa mereka miliki dan menjadikan kesadaran metakognitif tersebut sebagai salah 
satu kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, menjadi bahan pertimbangan pihak kampus dalam 
melakukan evaluasi secara umum dengan membuat kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran 
metakognitif (kesadaran metakognitif sebagai salah satu aspek yang diukur dalam pembelajaran), dan 
memperkaya pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, terutama yang berkaitan dengan kesadaran 
metakognitif. 

Secara sederhana, kesadaran metakognitif (yang selanjutnya akan disebut sebagai metakognitif) 
diartikan sebagai “thinking about thinking.” Berpikir tentang berpikir. Artinya, kesadaran manusia 
mengenai proses berpikirnya ketika mereka sedang memikirkan sesuatu [4]. Hal ini sejalan dengan 
pendapat lain yang mengungkapkan bahwa metakognitif adalah “an individual’s awareness of his own 
thinking processes and his ability to control these processes.” Kesadaran seseorang mengenai proses 
berpikirnya sendiri dan kemampuannya untuk mengontrol proses berpikir tersebut [5]. Selain itu, 
metakognitif juga diartikan sebagai berpikir tingkat tinggi yang digunakan manusia untuk merefleksikan 
proses berpikirnya [6]. Ditambahkan pula bahwa metakognitif diartikan sebagai mengetahui tentang 
mengetahui. Artinya, metakognitif mengarah pada kegiatan seseorang dalam hal mengetahui lebih 
mendalam mengenai apa yang sudah mereka ketahui [7]. Berdasarkan uraian di atas, maka kesadaran 
metakognitif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesadaran mahasiswa mengenai proses 
berpikirnya dan kemampuan mereka untuk mengontrol proses berpikir tersebut.  

Selanjutnya, kesadaran metakognitif dibagi menjadi dua komponen secara umum, yaitu pengetahuan 
kognitif dan regulasi kognitif. Pengetahuan kognitif dibagi menjadi tiga komponen, yaitu pengetahuan 
deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif adalah 
pengetahuan seseorang mengenai kemampuan intelektualnya. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan 
seseorang mengenai bagaimana mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. Pengetahuan 
kondisional adalah pengetahuan seseorang mengenai kapan dan mengapa menggunakan strategi 
pemecahan masalah tertentu. Selanjutnya, regulasi kognitif dibedakan menjadi lima komponen, yaitu 
membuat rencana, memanajemen informasi, memonitoring, mengkoreksi, dan mengevaluasi. Membuat 
rencana berarti kemampuan seseorang dalam membuat suatu rencana untuk memecahkan masalah. 
Memanajemen informasi berarti kemampuan seseorang dalam mengatur pelaksanaan suatu strategi 
pemecahan masalah tertentu. Memonitoring berarti kemampuan seseorang dalam mengontrol pelaksanaan 
pemecahan masalah. Mengkoreksi berarti kemampuan seseorang dalam memperbaiki langkah yang salah 
dalam pemecahan masalah. Mengevaluasi berarti kemampuan seseorang dalam menganalisis semua 
langkah pemecahan masalah yang sudah dikerjakan dan keefektifan strategi pemecahan masalah yang 
digunakan [8]. 
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TABEL 1. KATEGORI SKOR KESADARAN METAKOGNITIF 

 

 

 

 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan angket sebagai instrumen 

penelitian. Angket yang digunakan adalah angket kesadaran metakognitif yang diadopsi dari 

metacognitive awareness inventory yang memiliki nilai   sebesar 0,9 dan r sebesar 0,54 [9]. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi MI AMIKOM Mataram tahun pelajaran 

2014/2015. Dengan menggunakan purposive sampling, ditentukan sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa program studi MI semester 2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 

dengan variabel utamanya adalah kesadaran metakognitif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan memberikan angket kesadaran 

metakognitif pada keseluruhan sampel, dilanjutkan dengan menganalisis jumlah skor kesadaran 

metakognitif untuk setiap mahasiswa. Setelah itu, rata-rata jumlah skor kesadaran metakognitif 

keseluruhan mahasiswa dikategorikan. Adapun pengkategorian yang digunakan bisa dilihat pada Tabel 1 

(x menyatakan jumlah skor kesadaran metakognitif).  

Untuk membandingkan skor kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI AMIKOM 

Mataram tahun pelajaran 2014/2015 ditinjau dari aspek kelas, sekolah asal, daerah asal, dan jenis 

kelamin, skor kesadaran metakognitif kemudian dipisahkan berdasarkan aspek-aspek tersebut untuk 

menentukan rata-rata skornya. Aspek kelas dibedakan menjadi tiga, yaitu kelas MI-A, MI-B, dan MI-Exe; 

SMA/ MA dan SMK untuk aspek sekolah asal; Kabupaten/Kota (Mataram, Lombok Barat, Lombok 

Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, dan luar Nusa 

Tenggara Barat); dan laki-laki dan perempuan untuk aspek jenis kelamin. Sebagai tambahan, untuk aspek 

sekolah asal, diadakan analisis lebih lanjut mengenai jurusan pada saat SMA/MA yang dibedakan 

menjadi jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan Bahasa dan jurusan 

pada saat SMK yang dibedakan menjadi jurusan multimedia dan non-multimedia. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum, pelaksanaan penelitian ini sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan 
diperoleh skor rata-rata kesadaran metakognitif keseluruhan sampel sebesar 36,43. Jika dikaitkan hasil ini 
dengan Tabel 1, maka dapat dikategorikan kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI 
AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 adalah berkategori tinggi. Akan tetapi, kategori ini tidaklah 
berlaku untuk semua aspek yang akan menjadi kajian selanjutnya. Hal ini disebabkan karena untuk 
beberapa aspek, kategori kesadaran metakognitif mahasiswa cenderung berkategori sedang, seperti pada 
kelas MI-Exe memiliki nilai sebesar 33,27 (untuk aspek kelas), kabupaten Lombok Tengah dan Lombok 
Utara memiliki nilai secara berturut-turut sebesar 34,13 dan 32,17 (untuk aspek daerah asal), dan jurusan 
SMA IPA memiliki nilai sebesar 34,29 (untuk aspek sekolah asal). 

Untuk aspek yang pertama, yaitu aspek kelas, hasil perbandingannya bisa dilihat pada Diagram 1. 

 

 

 

 

DIAGRAM 1. TINGKAT KESADARAN METAKOGNITIF MAHASISWA (KELAS) 

 

No. Rentang Skor Kategori 

1           Rendah 

2               Sedang 

3            Tinggi 
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DIAGRAM 2. TINGKAT KESADARAN METAKOGNITIF MAHASISWA (SEKOLAH ASAL) 

Diagram 1 memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa kelas MI-A tertinggi, yaitu 

sebesar 38,68 (kategori tinggi), diikuti di bawahnya kelas MI-B sebesar 34,88 (kategori tinggi), dan 

paling terakhir kelas MI-Exe sebesar 33,27 (kategori sedang). Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa 

mahasiswa program studi MI kelas A AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 memiliki tingkat 

kesadaran metakognitif tertinggi, diikuti di bawahnya kelas B, dan kelas Exe. 

Hasil penelitian untuk aspek sekolah asal kemudian bisa dilihat pada Diagram 2. Dari Diagram 2 di 

atas, diperoleh informasi bahwa mahasiswa yang berasal dari SMA/MA memiliki tingkat kesadaran 

metakognitif yang lebih rendah daripada mahasiswa yang berasal dari SMK. Adapun tingkat kesadaran 

metakognitif mahasiswa yang berasal dari SMA/MA sebesar 36,06 dengan kategori tinggi dan mahasiswa 

yang berasal dari SMK sebesar 36,95 dengan kategori tinggi. Berdasarkan atas hal ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI AMIKOM Mataram 

tahun pelajaran 2014/2015 yang berasal dari SMK lebih tinggi daripada mahasiswa yang berasal dari 

SMA/MA. 

Analisis lebih lanjut mengenai aspek sekolah asal bisa dilihat pada Diagram 3 untuk sekolah asal 

SMA/MA dan Diagram 4 untuk sekolah asal SMK. Berdasarkan Diagram 3, diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA memiliki tingkat kesadaran metakognitif paling rendah sebesar 

34,29 dengan kategori sedang, diikuti di atasnya adalah mahasiswa yang berasal dari jurusan IPS sebesar 

37,33 dengan kategori tinggi, dan mahasiswa yang berasal dari jurusan Bahasa sebesar 40,00 dengan 

kategori tinggi. Atau dengan kata lain, tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI 

AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang berasal dari SMA/MA jurusan Bahasa tertinggi, 

diikuti di bawahnya jurusan IPS, dan jurusan IPA. Diagram 4 kemudian memperlihatkan bahwa 

mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan multimedia (37,00 dengan kategori tinggi) memiliki tingkat 

kesadaran metakognitif lebih tinggi daripada mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan non-multimedia 

(36,87 dengan kategori tinggi). Artinya, tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI 

AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang berasal dari SMK jurusan multimedia lebih tinggi 

daripada mahasiswa yang berasal dari jurusan non-multimedia. 

 

 

 

 

DIAGRAM 3. TINGKAT KESADARAN METAKOGNITIF MAHASISWA (JURUSAN SEKOLAH ASAL SMA/MA) 

 

 

 

 

DIAGRAM 4. TINGKAT KESADARAN METAKOGNITIF MAHASISWA (JURUSAN SEKOLAH ASAL SMK) 
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DIAGRAM 5. TINGKAT KESADARAN METAKOGNITIF MAHASISWA (DAERAH ASAL) 

 

 

 

 

DIAGRAM 6. TINGKAT KESADARAN METAKOGNITIF MAHASISWA (JENIS KELAMIN) 

Selanjutnya, untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek daerah asal bisa dilihat pada Diagram 5. Dari 

Diagram 5 di atas, diperoleh informasi bahwa mahasiswa yang berasal dari Kota Mataram memiliki 

tingkat kesadaran metakognitif tertinggi, yaitu sebesar 39,20 (kategori tinggi), diikuti di bawahnya 

Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 39,12 (kategori tinggi), Kabupaten/Kota Bima sebesar 38,89 (kategori 

tinggi), Kabupaten Sumbawa sebesar 38,00 (kategori tinggi), Kabupaten Lombok Timur sebesar 35,64 

(kategori tinggi), Kabupaten Dompu sebesar 35,33 (kategori tinggi), Kabupaten Lombok Barat sebesar 

35,21 (kategori tinggi), Kabupaten/Kota di luar NTB sebesar 34,50 (kategori tinggi), Kabupaten Lombok 

Tengah sebesar 34,13 (kategori sedang), dan yang terendah Kabupaten Lombok Utara sebesar 32,17 

(kategori sedang).  

Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa program studi 

MI AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang berasal dari Kota Mataram Mataram adalah 

yang tertinggi, diikuti di bawahnya Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten/Kota Bima, Kabupaten 

Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten/Kota di 

luar NTB, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. 

Untuk aspek yang terakhir atau aspek jenis kelamin, bisa dilihat pada Diagram 6. Berdasarkan 

Diagram 6 di atas, diperoleh informasi bahwa mahasiswa laki-laki memiliki tingkat kesadaran 

metakognitif yang lebih rendah daripada mahasiswa perempuan. Atau dengan kata lain, tingkat kesadaran 

metakognitif mahasiswa program studi MI AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang berjenis 

kelamin perempuan lebih tinggi daripada mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Hasil penelitian lain 

pun mendukung hasil penelitian ini, yaitu diungkapkan bahwa mahasiswa yang berjenis kelamin 

perempuan memiliki tingkat kesadaran metakognitif yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang berjenis 

kelamin laki-laki [10]. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kategori kesadaran metakognitif mahasiswa pada 
pembelajaran aljabar linier di program studi MI AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 tinggi dan 
(2) tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa pada pembelajaran aljabar linier di program studi MI 
AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 kelas MI-A tertinggi, diikuti di bawahnya mahasiswa kelas 
MI-B dan MI-Exe; tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI AMIKOM Mataram tahun 
pelajaran 2014/2015 yang berasal dari SMK lebih tinggi dari mahasiswa yang berasal dari SMA/MA; 
tingkat kesadaran mahasiswa program studi MI AMIKOM Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang 
berasal dari Mataram tertinggi, diikuti di bawahnya Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten/Kota Bima, 
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, 
Kabupaten/Kota di luar Provinsi Nusa tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten 
Lombok Utara; dan tingkat kesadaran metakognitif mahasiswa program studi MI AMIKOM Mataram 
tahun pelajaran 2014/2015 yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada yang berjenis kelamin 
laki-laki. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai hasil penelitian ini. Adapun beberapa contoh penelitian lanjutan, antara lain: melakukan 
penelitian survey mengenai kesadaran metakognitif dengan populasi yang berbeda (program studi teknik 
komputer, ASM Mataram, dan program studi dan instansi yang lain), melakukan penelitian mengenai 
penyebab kesadaran metakognitif untuk setiap aspek yang diukur berbeda-beda, dan melakukan penelitian 
mengenai bagaimana mengembangkan kesadaran metakognitif mahasiswa di perguruan tinggi. 
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