
 

Dian Anggriani Melinda, 2016 
ANALISIS STRATEGI GURU DALAM MENGEMBANGKAN METAKOGNISI SISWA DAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS XI SMA/MA PADA PEMBELAJARAN KONSEP SISTEM KOORDINASI 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

97 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil observasi diketahui bahwa semua guru telah 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan metakognisinya sampai dengan 

tahap pengawasan walaupun ketercapaiannya masih kurang. Hasil analisis 

lebih lanjut menunjukkan bahwa setiap guru menggunakan strategi yang 

berbeda dalam mengembangkan metakognisi siswanya. Adapun hasil analisis 

RPP menunjukkan bahwa guru tidak mengajar berdasarkan RPP sehingga 

RPP tidak dapat digunakan untuk menggali strategi yang telah digunakan guru 

dalam mengembangkan metakognisi siswanya. 

Analisis hasil kuesioner strategi metakognisi siswa menunjukkan bahwa 

persentase ketercapaian siswa seluruh sekolah sampel termasuk ke dalam 

kategori kurang. Adapun analisis hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa 

menunjukkan bahwa seluruh siswa telah memiliki rata-rata kemampuan 

berpikir kritis yang cukup baik. Komponen kemampuan berpikir kritis siswa 

yang tertinggi sebagian besar adalah komponen bertanya mengenai suatu 

permasalahan kecuali salah satu sekolah yang kemampuan teringginya pada 

komponen implikasi dan konsekuensi. Adapun komponen kemampuan 

berpikir kritis terendah siswa pada seluruh sekolah menunjukkan kesamaan 

yaitu komponen asumsi.  

Hasil analisis keterkaitan strategi guru dengan strategi metakognisi 

siswanya melalui uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

dari strategi yang digunakan oleh guru terhadap strategi metakognisi 

siswanya. Adapun hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa diantara seluruh 

aspek strategi guru, hanya aspek aktivasi pengetahuan awal yang diduga 

paling berpengaruh terhadap strategi metakognisi siswanya untuk aspek yang 

sama. Sedangkan aspek strategi metakognisi siswa yang lainnya diduga lebih 

banyak dipengaruhi faktor selain strategi guru. 
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Hasil analisis keterkaitan strategi metakognisi siswa dengan kemampuan 

berpikir kritisnya melalui uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat 

keterkaitan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Hasil analisis keterkaitan 

strategi guru dengan kemampuan berpikir kritis siswanya melalui uji Kruskal 

Wallis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari strategi yang digunakan 

oleh guru terhadap kemampuan berpikir kritis siswanya. Adapun hasil analisis 

lanjutan menunjukkan bahwa hanya dua komponen kemampuan berpikir kritis 

siswa yang diduga terkait dengan strategi guru. Komponen pertama adalah 

kemampuan siswa pada komponen implikasi dan konsekuensi yang diduga 

dipengaruhi oleh aspek aktivasi pengetahuan awal yang dilakukan guru. 

Komponen kedua adalah kemampuan siswa pada komponen asumsi yang 

diduga dipengaruhi oleh aspek pengaturan tujuan, alokasi waktu dan strategi, 

penilaian hasil dan proses regulasi pembelajaran. 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat tampak jelas bahwa diperlukan 

upaya dalam mengembangkan strategi metakognisi guru. Apabila guru 

mampu menerapkan strategi metakognisi dengan baik, diharapkan dapat 

tercipta siswa-siswa yang mampu bermetakognisi sehingga pada akhirnya 

dapat lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Oleh karena itu, 

terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan berkaitan dengan hal 

tersebut: 

1. Bagi peneliti lainnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi 

metakognisi, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan 

strategi metakognisi baik pada guru maupun siswa. 

2. Bagi para pembuat kebijakan 

Beranjak dari rendahnya ketercapaian strategi metakognisi guru, maka 

perlu dikembangkan suatu program pelatihan yang dapat meningkatkan 

kemampuan strategi metakognisi guru.  

3. Bagi guru 

Melihat adanya keterkaitan antara strategi metakognisi siswa dengan 

kemampuan berpikir kritisnya, maka melalui pembelajaran di kelas, guru 
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dapat lebih memfasilitasi siswa untuk mengembangkan strategi 

metakognisinya. Dengan mengembangkan strategi metakognisi siswa, 

diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. 


