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Abstrak—Metakognisi dalam pemahaman konsep didefinisikan sebagai kemampuan 

seorang siswa mengetahui apa yang dipikirannya atas kesadaran berpikirnya sendiri 

dalam merancang atau merencanakan suatu strategi penerapan konsep, menerapkan 

konsep dan mengevaluasi solusi yang diperoleh di setiap proses kognitif dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapi. Siswa dikatakan memahami suatu konsep 

matematika apabila telah mampu mengetahui dan mengaitkan unsur-unsur yang 

membangun konsep-konsep tersebut. Sebagai contoh adalah pertidaksamaan nilai 

mutlak. Siswa harus mampu memahami secara mendalam unsur-unsur yang 

mambangun pertidaksamaan nilai mutlak atas kesadaran pemikirannya sendiri. Unsur-

unsur pembangun konsep tersebut adalah konsep pertidaksamaan dan nilai mutlak. 

Tujuan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui keterlibatan metakognisi siswa 

sekolah menengah atas terhadap konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam 

menerapkan konsep pertidaksamaan nilai mutlak, ada aktifitas metakognisi yang 

dilakukan siswa pada tahap memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Siswa menyadari 

apa yang ingin diperoleh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Selain itu, siswa 

memahami unsur-unsur pembangun pertidaksamaan nilai mutlak. Oleh karena itu, 

keterlibatan metakognisi terhadap unsur-unsur pembangun konsep pertidaksamaan 

nilai mutlak akan membantu siswa dalam menemukan solusi dari permasalahan dalam 

matematika. Pemahaman konsep yang tidak utuh menyebabkan terjadinya kesalahan-

kesalahan yang berakibat fatal dalam memecahkan suatu persoalan. Aktivitas 

metakognisi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang maksimal jika siswa tidak 

menguasai secara utuh konsep yang mendasari sebuah persoalan. Siswa menyadari 

suatu keanehan pada hasil penyelesaian namun gagal menemukan kesalah yang terjadi 

karena tidak menyadari adanya kekurangan konsep yang dimiliknya. Siswa 

membutuhkan konsep yang lengkap dengan kontrol kognisi yang baik untuk dapat 

memecahkan persoalan matematika secara sempurna.  

Kata kunci: Metakognisi, pemahaman, konsep pertidaksamaan nilai mutlak 

I. PENDAHULUAN 

Pemahaman siswa terhadap suatu konsep menjadi pendukung utama kemampuan siswa dalam 

memecahkan suatu masalah. Penentuan strategi yang tepat dalam pemecahan masalah membutuhkan 

pemahaman yang baik terhadap konsep yang mendasari permasalahan tersebut.Trianto [1] menyatakan 

bahwa konsep sangat penting bagi manusia, dengan adanya konsep seseorang dapat mendalami suatu 

ilmu dan dapat mengaplikasikannya kedalam permasalahan, baik di dalam pelajaran maupun di dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun untuk mencapai hasil yang maskimal, siswa tidak cukup jika hanya 

memiliki pemahaman konsep yang baik tetapi lemah dalam menemukan ide-ide atau tidak menyadari 

pemahaman yang dimilikinya untuk pemecahan masalah atau sebaliknya, siswa mempunyai ide-ide 

pemecahan masalah akan tetapi pemahaman konsepnya kurang.  

Pemahaman konsep menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian serius agar siswa memiliki 

kecakapan dalam matematika. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kesadaran bahwa mereka perlu tahu 

tentang konsep yang melandasi suatu masalah dan menyadari kelebihan dan kekurangan yang mereka 

miliki. Memberikan kesadaran terhadap pengetahun dan proses berpikir mereka diharapkan mampu 

menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.  

Siswa harus mengetahui apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka tidak ketahui serta bagaimana 

mereka memikirkan hal tersebut agar dapat diselesaikan. Hal ini merupakan bentuk kesadaran siswa 
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terhadap apa yang mereka ketahui berkitan dengan masalah yang dihadapi. Dengan kata lain kesadaran 

siswa tentang kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai ide-ide dan konsep 

yang dimilikinya. Khun [2] mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran dan manajemen dari proses 

dan produk kognitif yang dimiliki seseorang, atau secara sederhana disebut sebagai “berpikir mengenai 

berpikir”. 

Kesulitan siswa memecahkan masalah matematika masih sering terjadi diberbagai tingkat pendidikan 

dengan berbagai kompleksitas materi yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Selain faktor eksternal, seperti fasilitas belajar, dan kemampuan guru, faktor internal juga memberi 

pengaruh yang besar. Gaya belajar siswa yang berbeda-beda dan tingkat kemampuan belajar siswa yang 

bervariasi menjadi tantangan tersendiri dan harus di perhatikan oleh guru. Kurangnya pemahaman konsep 

dan kesulitan metakognisi siswa juga menjadi faktor yang tidak bisa terlepaskan. Semua faktor tersebut 

saling keterkaitan satu sama lain. Anggo [3] proses pembelajaran yang menerapkan strategi metakognisi 

dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut tidak hanya 

secara fisik, tetapi paling penting adalah pelibatan kesadaran terhadap pengetahuannya serta pengaturan 

kesadaran tersebut untuk memecahkan masalah dan untuk belajar selanjutnya. Lebih lanjut [3] 

menjelaskan hasil belajar matematika siswa pada kelas yang menerapkan strategi metakognisi lebih baik 

bila dibandingkan dengan kelas yang menerapkan strategi konvensional. 

Penggunan metakognisi dalam memahami konsep suatu masalah merupakan suatu aktivitas yang 

menarik dalam dunia pendidikan. Hal tersebut disebabkan diperolehnya informasi yang mendalam 

mengenai apa yang mendasari pemikiran siswa dalam menentukan atau memilih konsep yang digunakan 

dalam memecahkan suatu persoalan. Dengan demikian, rumusan masalah pada makalah ini yaitu 

bagaimana keterlibatan metakognisi dalam pemahaman konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Hasil ini 

dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi guru dalam memberikan suatu penanaman konsep 

bagi siswa, sehingga terbangun pemahaman yang kuat dan menyeluruh dengan melibatkan kesadaran 

proses berpikir terhadap konsep yang tepat dalam memecahkan sebuah masalah. Proses semacam ini 

perlu selalu di tekankan dalam setiap proses pembelajaran matematika disemua tingkatan pendidikan, 

karena kesadaran berpikir disetiap langkah dan di setiap penggunaan konsep dalam bermatematika akan 

memberikan hasil yang maksimal. Pada prinsipnya usaha melibatkan metakognisi dalam berbagai 

kegiatan belajar diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

 Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan 

dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang 

dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah [4]. Oleh karena itu membangun sebuah 

pemahaman kepada siswa tidak bisa diberikan secara cepat dan dipaksakan oleh guru, namun siswa 

diberikan kesempatan untuk memahami secara sadar apa yang sedang dipelajarinya, karena ketika siswa 

hanya menghafal suatu algortima atau rumus tanpa membangun pemahaman terhadap algoritma tersebut, 

ketika siswa lupa dengan algoritma atau rumus yang diberikan, maka siswa tidak dapat menyelesaikan 

persoalan-persoalan matematika.  

Kemampuan seorang siswa mendefiniskan suatu konsep, mengidentifikasi dan memberikan contoh 

dan bukan contoh, mengaitkan ide-ide yang membangun suatu konsep serta mampu menerapkan konsep 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika menjadi tolak ukur pemahamahan siswa terhadap 

suatu konsep. Hal ini sejalan dengan [5] yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan telah 

memahami suatu konsep, apabila orang tersebut telah mampu menjustifikasi bahwa definisi konsep 

tersebut well-defined, yaitu telah dapat: (1) mengungkapkan pengertian suatu konsep secara tepat, baik 

melalui bahasa verbal maupun tulisan, (2) mengidentifikasi dan menjelaskan semua komponen yang 

dimiliki oleh suatu konsep sebagai latar belakang dari konsep tersebut, serta melakukan penguatan 

terhadap semua komponen yang menyusun konsep dimaksud, dan (3) membangun pengaitan antar 

komponen dalam suatu konsep, (4) melakukan penguatan terhadap suatu konsep baik secara internal 

maupun eksternal. 

Beberapa ahli mendefinisikan metakognisi sebagai “berpikir mengenai berpikir”, sementara beberapa 

ahli lain mendefinisikan sebagai mengetahui tentang mengetahui. Kemampuan mengenali dan 

mengendalikan diri dalam melakukan proses kognitif yang sedang berlangsung merupakan hal unik di 

setiap individu dalam memaksimalkan potensi berpikir untuk memahami secara benar, menganalisis 

secara tepat, mengevalusi berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Metakognisi merupakan kesadaran 

tentang kognisi dan pengaturan kognisi seseorang [6]. Lebih lanjut [6] menjelaskan metakognisi 

memainkan peran penting dalam mendukung kesuksesan siswa memecahkan masalah matematika.  
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Metakognisi didefiniskan sebagai pengetahuan atau aktivitas yang meregulasi kognisi [7]. Flavell [8] 

menggambarkan dua dimensi metakognisi yang berhubungan tetapi berbeda secara konsep, yaitu 

pengetahuan metakognitif dan proses metakognitif. Pengetahuan metakognitif merujuk pada kesadaran 

dan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan produk yang dimiliki seseorang. Sementara proses 

metakognisi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memonitor atau meregulasi aktivitas kognisinya 

selama pemecahan masalah. Selain dua dimensi ini, model teoritis flavell juga mengkarateristikkan 

pengalaman metakognisi yaitu kesadaran atau pengalaman efektif yang menyertai dan menyinggung 

beberapa bidang intelektual sebagai aspek yang menonjol dari proses metakognisi. Namun, pendapat lain 

mengemukakan bahwa pengalaman metakognisi berbeda dari proses metakognitif, sebab pengalaman 

metakognitf merupakan manifestasi dari monitoring sementara proses metakognisi merupakan kontrol 

[8].  

Beberapa pengertian metakognisi yang dikemukakan di atas, maka metakognisi didefinisikan 

sebagai kemampuan seorang siswa mengetahui apa yang dipikirannya atas kesadaran berpikirnya sendiri 

dalam merancang atau merencanakan suatu strategi penerapan konsep, menerapkan konsep dan 

mengevaluasi solusi yang diperoleh di setiap proses kognitif untuk memecahkan persoalan yang 

dihadapinya. 

Kajian dalam penelitian ini hanya sebatas studi pendahuluan sehingga akan dilakukan penelitian 

mendalam terkait metakognisi siswa dalam pemahaman konsep pertidaksamaan nilai mutlak pada 

penelitian tesis. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menelaah metakognisi siswa SMA 

dalam memahami konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang siswa 

SMAN 4 Kendari kelas X MIPA yang mampu mengkomunikasikan dengan baik apa yang ada di dalam 

pikirannya. Intrumen dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. 

Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen bantu adalah pedoman wawancara tidak 

terstruktur. Data diperoleh melalui wawancara mendalam. Selama proses wawancara dilakukan perekaman 

secara audio visual, sehingga memungkinkan peneliti melakukan penelaahan terhadap data secara 

berulang-ulang. Wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles & Huberman [10] yang meliputi: (1) 

reduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) membuat kesimpulan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunaan metakognisi dalam membangun pemahaman konsep merupakan suatu kesadarn 

berpikir tentang konsep yang digunakan atau kemampuan yang mengharapkan adanya kesadaran siswa 

dalam memahami suatu konsep atau fakta atau prinsip dalam matematika. Sebagai contoh, ketika siswa 

diberi pertanyaan apa yang kamu pahami tentang nilai mutlak, siswa dapat menjelaskan nilai mutlak yang  

berkaitan dengan konsep, fakta atau prinsip secara utuh serta dapat menerapkannya dalam memecahkan 

persoalan nilai mutlak.  Hasil wawancara menunjukan bahwa siswa belum mampu memahami konsep 

nilai mutlak secara utuh. 

P001: Apa yang kamu ketahui tentang nilai mutlak? 

S002: Nilai mutlak itu adalah suatu bilangan yang ada pada garis bilangan, jarak antara bilangan yang di 

maksud dengan bilangan nol. Nilainya selalu postif. 

P003: Dalam nilai mutlak, apa- apa saja yang perlu kamu ketahui? 

S004: Definisi nilai mutlak 

     
      

      
  

P005: Nilai mutlak 0 berapa nilainya? Jelaskan alasannya! 

S006: Tidak ada, karena nilai mutlak itu selalu positif, tidak bernilai negatif atau lebih besar dari nol. Jadi 

nilai mutlak nol tidak ada. 

P007: Nilai dari      berapa? 

S008: 2 Pak. 

P009: Bagaimana pendapatmu tentang       . 

S010: Tunggu pak saya berfikir dulu. Bukankah seperti ini       . 

                                                                   . 

Berdasarkan hasil wawancara, ada ketidak utuhan pemahaman yang dimiliki siswa terhadap nilai 

mutlak seperti yang nampak pada (S002). Hal ini mengakibatkan kekeliruan siswa dalam memecahkan 

permasalahan matematika. Seperti pada (S006) siswa nampak dengan tegas dan tanpa keraguan 
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menjelaskan bahwa nilai mutlak nol itu tidak ada. Siswa konsisten dengan pernyataan awal bahwa nilai 

mutlak selalu bernilai positif. 

Jawaban siswa (S006) menunjukan adanya aktifitas metakognisi yang dilakukan siswa, namun tidak 

menyadari konsep yang dipahaminya kurang lengkap. Selain itu pada (S004) menunjukan siswa dapat 

mengontrol kognisinya. Menjelaskan apa yang perlu diketahui dalam nilai mutlak yaitu menjelaskan 

definisi nilai mutlak. Tetapi pada kasus (S010) nampak siswa kurang memahami definisi nilai mutlak 

tersebut. Siswa tidak mampu mengaitkan pertanyaan (P009) dengan pernyataannya pada (S002). Pada 

(S010) nampak siswa berusaha mengontrol kognisinya dengan berpikir sejenak. Namun karena tidak 

dapat mengaitkan dan membedakan antara konsep satu dengan konsep lainnya atau tidak dapat 

mengontrol dengan baik pengetahuan yang dimilikinya menyebabkan kesalahan dalam memahami 

pertanyaan (P009). 

Hasil analisis menunjukan siswa memahami konsep nilai mutlak namun tidak mampu mengontrol 

pengetahuaanya tersebut.Siswa nampak ragu ketika meberikan jawaban (S010). Siswa salah dalam 

memahami konsep nilai mutlak yang tak bernilai negatif. Walau demikian siswa mengetahui tujuan dari 

setiap proses yang dilakukan. Siswa menyadari adanya keterkaitan antar kosep yang membangun sebuah 

nilai mutlak namun dirinya tidak menyadari kekurangannya dalam menerjemakan konsep dan mengatikan 

antar konsep-konsep tersebut. Akibatnya siswa tetap percaya diri dengan konsep yang dimilikinya itu 

meskipun salah. 

Berkaitan dengan pemahaman pertidaksamaan nilai mutlak, dikatakan siswa memiliki pemahaman 

yang baik pada pertidaksamaan nilai mutlak apabila diberi pertanyaan berikan contoh pertidaksamaan 

nilai mutlak dan selesaikan, siswa dapat memberikan contoh dan dapat menentukan himpunan 

penyelesaiannya dengan baik. Hasil wawancara menunjukan bahwa siswa dapat menjelaskan definisi 

pertidaksamaan nilai mutlak dengan lancar, dapat memberikan contoh dan bukan contoh sebuah 

pertidaksamaan nilai mutlak. Selain itu, siswa mengetahui tujuan dari penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Berikut cuplikan hasil wawancara antara peneliti (P) dan 

subyek (S): 

P011: Apa yang bisa kamu jelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak? 

S012: Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat nilai mutlak, dihubungkan 

dengan tanda sama lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. 

P013: Berikan satu contoh yang merupakan pertidaksamaan nilai mutlak! 

S014:          
                 

P015: Yang bukan contoh dari pertidaksamaan nilai mutak? 

S016:         

P017: Kenapa ini bukan merupakan contoh pertidaksamaan nilai mutlak? 

S018: Karena di hubungkan tanda semadengan. 

P019: Nilai apa yang ingin diketahui dalam suatu pertidaksamaan nilai mutlak? 

S020: Menentukan nilai x. 

Berdasarkan hasil wawancara, siswa memhami konsep dasar suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 

aktifitas metakognisi yang dilakukan siswa pada tahap memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Pada 

(S018), siswa dapat menjelaskan mengapa yang dituliskan pada (S016) bukan sebagai contoh 

pertidaksamaan nilai mutlak. Hal ini menunjukan siswa memahami unsur-unsur yang membangun suatu 

pertidaksamaan nilai mutlak. Pada (S020), menunjukan siswa dapat menentukan tujuan dari penyelesaian 

maslah pertidaksamaan nilai mutlak. Siswa menyadari apa yang ingin diperoleh dari pertidaksamaan nilai 

mutlak. Dengan demikian, aktivitas metakognisi siswa dalam memahami konsep pertidaksaman nilai 

mutlak adalah kesadaran berpikir siswa dalam memaknai konsep nilai mutlak dan konsep pertidaksamaan 

serta keterkaitan antara kedua konsep tersebut. 

Soal tes pemahaman konsep dalam menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak yang 

diberikan oleh peneliti yakni “Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak        ”. Cuplikan hasil 

wawancara antara peneliti (P) dan Subyek penlitian (S) sebagai berikut: 

P021: Apa yang kamu ketahui tentang soal ini? 

S022: Ini soal pertidaksamaan nilai mutlak, karena ini merupakan kalimat matematika yang memuat nilai 

mutlak dan dihubungkan tanda lebih kecil dari. 

P023: Apa yang ingin diketahui dari soal yang seperti ini? 

S024: Himpunan penyelesaiannya, nilai x nya pak. 

P025: Apa yang pertama kita lakukan dalam menyelesaikan soal seperti ini? 

S026: Definisikan dulu. 
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GAMBAR 1. PENDEFINISIAN NILAI MUTLAK 

P027: Dari mana    -2?  

 

S028:        

                         

P029:  Untuk apa kamu hitung itu? 

S030: Untuk menentukan batas-batas nilai mutlaknya atau pembuat nol nya. Menentukan himpunan 

penyelesaianya.  

Dari lembaran jawaban dan hasil wawancara subyek penelitian dalam menyelesaikan masalah 

       , siswa telah melakukan aktivitas pemahaman konsep nilai mutlak. Terdapat aktivitas 

memahami prosedur menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak yakni dengan mendefinikan 

terlebih dahulu seperti pada gambar 1. Ketika mendapat soal yang berkaitan dengan nilai mutlak, siswa 

lebih dulu mendefinisikan nilai mutlak tersebut. Kegiatan ini sebagai aktivitas metakognisi yakni 

kesadaran pada penerapan/penggunaan strategi. Siswa memahami masalah (S024), siswa dapat 

menjelaskan sebagian besar apa yang dituliskan (S028) dan (S030) serta memberikan alasan yang 

mendukung proses berpikirnya. 

 

P031: Terus mana himpunan penyelesaiannya? 

S032: Tidak ada pak. Karena tidak ada yang memenuhi. Sambil menunjuk hasil pekerjaanya pada gambar 

2 

 

 

 

 

GAMBAR2. MENENTUKAN HIMPUNAN PENYELESAIAN 

P033: Kenapa tidak memenuhi? 

S034: Karena diperoleh       sementara batasnya     , dan diperoleh       sementara batasnya  

     . 

          Ehhh tunggu pak (sambil menggambar garis bilangan) 

 

 

 

 

GAMBAR 3. GARIS BILANGAN MENENTUKAN HIMPUNAN PENYELESAIAN 

S035: Cocok pak. Tidak ada daerah himpunan penyelesaiannya. 

P036: Ok. Bagaimana cara menentukan atau menguji nilai   yang diperoleh bukan sebagai daerah 

himpunan penyelesaian? 

P037: Tidak tau pak. 

Dari lembaran jawaban siswa pada gambar 2, siswa seolah-olah tampak melakukan aktivitas 

metakognisi dengan berusaha mengontrol kecermatan perhitungan yang dilakukan selama proses 

perhitungan, namun ternyata aktivitas tersebut gagal. Dari kegagalan tersebut maka terjadi keanehan pada 

hasil yang diperoleh. Keadaan ini berhasil disadari siswa, kemudian melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana penyelesaian masalah dengan menggambar garis bilangan (gambar 3). Pada bagain 

ini seolah siswa nampak melakukan aktivitas metakognisi yakni menetapkan strategi pemecahan dan 

mengontrol kecermatan penentuan daerah himpunan penyelesaian namun gagal. Siswa merasa ragu degan 
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hasil yang diperolehnya namun tidak dapat menemukan letak kesalahan yang terjadi. Siswa kembali 

menekankan bahwa jawaban yang didapatkannya itu benar (S035). 

Hasil wawancara ini menunjukan bahwa tidak ada aktivitas metakognisi yang dilakukan siswa dalam 

menentukan himpunan penyelesaian. Siswa dapat menyelesaikan persoalan pertidaksamaan nilai mutlak 

sesuai dengan sifat konsep nilai mutlak dengan baik dan lancar. Konsep nilai mutlak yang dimiliki tidak 

dapat dikaitan dengan konsep pertidaksamaan, akibatnya siswa salah menentukan daerah himpuan 

penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak.  

Siswa mampu menemukan nilai  , tetapi nilai   yang diperoleh itu tidak dapat dijelaskan dengan baik 

sebagai suatu himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Siswa melakukan proses penentuan 

daerah himpunan penyelesaian dengan berusaha mengontrol kognisinya melalui garis bilangan yang 

dilukiskan seperti pada gambar 3, namun siwa salah menerjemahkan hasil yang diperoleh. Siswa tidak 

menyadari kesalahan penafasirannya tersebut. Ketika dikonfirmasi dengan pertanyaan (P036), siswa tidak 

mampu menguji hasil yang diperolehnya. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: (1) metakognisi 
dalam pemahaman konsep didefinisikan sebagai kemampuan seorang siswa mengetahui apa yang 
dipikirannya atas kesadaran berpikirnya sendiri dalam merancang atau merencanakan suatu strategi 
penerapan kosep, menerapkan konsep dan mengevaluasi solusi yang diperoleh di setiap proses kognitif 
untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya, (2) siswa belum memahami secara benar dan lengkap 
konsep pertidaksamaan nilai mutlak, (2) siswa belum memahami konsep atau strategi penentuan himpunan 
penyelesaian suatu pertidaksamaan, (3) siswa belum mampu mengontrol kognisi dengan baik sehingga 
tidak menyadari pemahaman yang dimilikinya kurang dan yakin terhadap hasil yang diperolehnya 
walaupun hasil yang diperoleh salah. 

Ativitas metakognisi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang maksimal jika siswa tidak 
menguasai secara utuh konsep yang mendasari sebuah persoalan. Siswa menyadari suatu keanehan pada 
hasil penyelesaian namun gagal menemukan kesalahan yang terjadi karena tidak menyadari adanya 
kekurangan konsep yang dimiliknya. Siswa membutuhkan konsep yang lengkap dengan kontrol kognisi 
yang baik untuk dapat memecahkan persoalan matematematika secara sempurna. 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini: (1) 
kepada guru matematika atau peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi 
dalam merancang suatu pendekatan atau metode pembelajaran yang memperhatikan metakognisi siswa 
seperti pendekatan metakognisi, atau melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, (2) perlu 
dilakukan penelitian lain untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pertidaksamaan nilai 
mutlak. 
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