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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi metakognitif terhadap hasil 

belajar matematika, pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 88 Jakarta Program Matematika Ilmu 

Alam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen yaitu metode penelitian yang 

diinginkan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali dan terkontrol. Desain peneltian yang digunakan dalam penelitian ini one shoot case 

study. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive. Pengujian 

persyaratan analisis data terdiri dari uji normalitas dengan uji lilliefors dan uji homogenitas dengan 

uji Fisher. Hasil pengujian kedua data tersebut menunjukkan data normal dan homogen. Untuk 

pengujian hipotesis menggunakan uji-t, dan berdasarkan perhitungan uji-t menunjukkan thitung = 

4,03 dan ttabel = 1,69 pada taraf signifikansi 5% atau ( = 0,05) dan derajat kebebasan (db = 36) 

yang berarti thitung > ttabel (4,03 > 1,69), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil dari penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika yang 

menggunakan strategi pembelajaran metakognitif dengan hasil belajar matematika dengan strategi 

pembelajaran ekspositori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan strategi pembelajaran metakognitif terhadap hasil belajar matematika.  

 Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Metakognitif, Hasil Belajar Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada individu untuk mengembangkan 

bakat serta kepribadian mereka. Selain dalam memberikan pengetahuan, pendidikan juga 

berperan dalam pembentukan sikap dan karakter.  

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU nomor 20 tahun 2003 

pada BAB II pasal 3 yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”.  

Melalui pendidikan manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk memanfaatkan teknologi di masa depan maka perlu pembelajaran 

matematika yang kuat sejak dini. Hal itu disebabkan karena matematika merupakan salah 

satu ilmu universal yang turut serta mendasari perkembangan teknologi modern dan 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia.  
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Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 

mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. Leonard (2013: 78) mengatakan 

matematika merupakan ilmu yang universal, yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan 

daya pikir manusia. Matematika berupa simbol-simbol dan kumpulan angka yang harus kita 

pahami dan berkonsentrasi dalam setiap pemikirannya, yang bahkan terdiri dari konsep- 

konsep yang bersifat abstrak sehingga memerlukan pemahaman yang tekun dan teliti. Hal 

itulah yang membuat banyak peserta didik menganggap bahwa matematika adalah mata 

pelajaran yang sulit dan menakutkan, bahkan kebanyakan peserta didik langsung menyerah 

jika menghadapi soal matematika, hal itu dapat memengaruhi hasil belajar yang dicapai, 

belum memuaskan dan banyak peserta didik yang masih memperoleh nilai dibawah standar. 

Melihat dari penyataan yang diatas terlihat masih kurangnya hasil belajar matematika kita 

yang masih jauh dari hal yang kita harapkan, bahkan dari hasil matematika yang masih 

rendah itu menunjukan bahwa masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal matematika.  

Hasil belajar merupakan ukuran pencapaian dari proses belajar yang ditandai 

dengan perubahan tingkah laku. Supardi (2011: 194) mengatakan hasil belajar adalah pola-

pola perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik setelah menempuh kegiatan belajar tetentu yang tingkat kualitas 

perubahannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang ada dalam diri peserta didik dan 

lingkungan sosial yang memengaruhinya. Berdasarkan teori tersebut maka hasil belajar 

adalah perubahan perilaku peserta didik akibat belajar yang disebabkan karena dia 

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar 

yang mengalami perubahan tingkah laku serta perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik, juga untuk membentuk kecakapan dan penghargaan dalam diri pribadi yang 

belajar yang bersifat menetap dan memiliki potensi untuk berkembang. Matematika adalah 

ilmu pembelajaran eksak yang dapat berupa pola, bentuk dan ruang serta operasi 

perhitungan konsep-konsep abstrak yang dapat menimbulkan proses berfikir ilmiah dan 

mengembangkan daya berfikir yang diperlukan oleh peserta didik bagi kehidupan 

bermasyarakat maupun dalam menempuh pendidikan yang tinggi.  

Hasil belajar yang dicapai peserta didik dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan eksternal, Syah (2006: 145) mengatakan: “Penyebab utama kesulitan 

belajar (Learning disabilities) adalah faktor internal yaitu diantaranya minat, bakat, motivasi, 

tingkat intelegensi, sedangkan penyebab utama problema belajar (learning problems) adalah 

faktor eksternal antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan 

belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, maupun faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik”. Hal yang 

membuat menurunnya hasil belajar matematika selain dari faktor-faktor tersebut ternyata 

dalam proses pembelajaran gurulah yang aktif berperan dalam proses pembelajaran, maka 

seorang guru harus mengupayakan mampu membangkitkan antusiasme peserta didik. Hal 

ini dapat dicapai jika guru memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang 

berbeda. Sehingga guru dituntut memiliki kesabaran, ketekunan dan kesungguhan dalam 

penyajiannya.  

Selama ini yang terjadi peserta didik hanya sebagai pendengar yang pasif dan 

kadang-kadang aktif dalam proses pembelajaran, selain itu peserta didik masih kurangnya 
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dituntut untuk mampu berfikir dalam memahami konsep matematika secara mandiri tanpa 

harus selalu terpaku terhadap penjelasan guru. Peserta didik cenderung masih menghafal 

soal maupun rumus yang dipakai untuk memecahkan masalah matematika, sehingga 

peserta didik merasa bingung apabila dituntut untuk menyelesaikan masalah matematika 

dengan bentuk soal yang berbeda.  

Hal ini disebabkan karena peserta didik kurang memahami konsep-konsep 

matematika yang telah diajarkan sebelumnya, dan saat proses pembelajaran berlangsung, 

guru hanya memperhatikan hasil daripada proses. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

perlu dilakukan upaya untuk memerapkan pembelajaran yang didasari oleh pandangan 

konstruktivisme, konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

secara utuh dari pikiran guru ke pikiran peserta didik. Peran guru bukan pemberi jawaban 

akhir atas pertanyaan peserta didik, melainkan mengarahkan peserta didik untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. 

Senada dengan itu Prihandoko (Ariwahyuni,dkk: 2014) mengatakan: “Matematika sejak dini 

harus dipahami dengan baik dan benar karena konsep-konsep dalam matematika 

merupakan suatu rangkaian konsep yang menimbulkan hubungan sebab akibat, artinya 

suatu konsep disusun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, sehingga pemahaman yang 

salah terhadap suatu konsep akan berakibat pada kesalahan pemahaman kesalahan 

pemahaman terhadap konsep- konsep selanjutnya”.  

Jika peserta didik mampu melakukan sendiri, menemukan, dan membangun 

pengetahuan dengan keterampilan berfikir dalam pemecahan masalah, akan memudahkan 

peserta didik dalam pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Sebagai seorang 

guru yang professional hendaknya mampu menguasai berbagai macam strategi 

pembelajaran yang relavan sehingga dapat memudahkan peserta didik menerima dan 

memahami materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Salah satu strategi yang diduga dapat mudahkan pembelajaran dan agar dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran 

metakognitif, Ahnam (Putri, dkk: 2012) mengatakan strategi metakognitif merupakan 

strategi berpikir untuk merencanakan, memantau dan merefleksikan atas tugas-tugas yang 

diselesaikan. Penerapan stategi berpikir metakognitif oleh peserta didik dalam pembelajaran 

berpengaruh pada hasil belajar. Guru menekankan penerapan strategi berpikir tersebut 

kepada peserta didik agar mampu menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran secara efektif, 

Strategi berpikir dengan merencanakan, memantau dan merefleksi kegiatan memacu 

peserta didik untuk lebih berpikir dalam pembelajaran.  

Strategi metakognitif merupakan strategi yang meningkatkan kemampuan peserta 

didik. Borich, (Yamin, 2012: 70) mengatakan: “Dalam mengerjakan proses berfikir peserta 

didik perlu melakukan seperti,: memfokuskan perhatian, menekankan pada nilai-nilai 

demonstrasi, membicarakan dalam bahasa percakapan, membuat langkah sederhana dan 

jelas, serta membantu peserta didik dalam mengingat Sehingga peserta didik mengetahui 

apa yang diketahuinya dan apa yang tidak diketahuinya". Woolfolk (2009: 267) mengatakan 

metacognition adalah pengetahuan sehubungan dengan penalaran, pemahaman, 

pemecahan masalah, belajar, dan lain-lain. Desmita (2011: 133) mengatakan Metakognitif 

suatu kemampuan di mana individu berdiri di luar kepalanya dan mencoba untuk memahami 

cara ia berfikir atau memahami proses kognitif yang dilakukannya dengan melibatkan 
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komponen-komponen perencanaan (functional planning), pengontrolan (self-monitoring), 

dan evaluasi (self-evaluation).  

Metakognitif adalah suatu istilah yang berkaitan dengan apa yang diketahui oleh 

sesorang tentang individu yang belajar bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan 

perilakunya (Pasaribu: 2011). selain itu, metakoginisi juga merupakan kemampuan untuk 

melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. 

Dengan kemampuan seperti ini maka peserta didik mungkin mengembangkan kemampuan 

secara optimal dalam belajar matematika, karena dalam setiap langkah yang dia kerjakan 

senantiasa muncul pertanyaan seperti:”Apa yang saya kerjakan?”, “ Mengapa saya 

mengerjakan ini”?, dan hal apa yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini”?.  

Biasanya seseorang yang memiliki kemampuan metakognitif yang baik selalu 

mengubah kebisaaan belajar dan juga strateginya jika diperlukannya, karena mungkin hal 

itu tidak cocok lagi dengan keadaan tuntutan lingkungan dalam mengembangkan 

kemampuan SDM-nya. Untuk membentuk SDM yang berkualitas, perlu dirancang suatu 

pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan segala potensi SDM (peserta didik) 

dan permasalahannya.  

Hal ini berarti mengetahui dan menyadari bagaimana belajar dan mengetahui 

strategi kerja mana yang sesuai merupakan suatu kemampuan yang sangat berharga. Selain 

itu memikirkan tingkah laku diri sendiri merupakan langkah pertama yang mengarah ke arah 

tingkah laku belajar dan bagaimana belajar. Strategi yang didiskusikan mempunyai arti bagi 

pengembangan metakognitif, termasuk di dalamnya mengidentifikasi ‘apa yang kita 

diketahui’ dan ‘apa yang tidak kita ketahui’; ‘ bicara tentang berpikir’; ‘mengembangkan dan 

membuat jurnal’;’ merencanakan dan regulasi diri’; bertanya kembali untuk memperoleh 

informasi mengenai segala hal yang berkaitan, untuk melengkapi proses berpikir’; dan 

‘evaluasi diri’.  

Dengan beberapa penjelasan mengenai metakognitif, beberapa penelitian 

menyimpulkan bahwa proses-proses metakognitif memengaruhi perilaku matematis peserta 

didik, peserta didik lebih sedikit wakru dalam aktivitas- aktivitas orientasi peserta didik dalam 

eksekusi dan verivikasi, dan untuk itu strategi pmbelajaran metakognitif cocok untuk 

pembelajaran matematika yang membutuhkan tingkat penalaran yang tinggi, seperti halnya 

Putri, dkk (2012: 66) mengatakan strategi metakognitif merupakan strategi yang 

memancing proses berpikir peserta didik, mendorong peserta didik untuk menilai 

pembelajaran yang dilakukan.  

Dengan memantau dan menilai pembelajaran peserta didik akan lebih berpikir untuk 

dapat menilai pembelajaran yang dilakukan. Setelah proses berpikir ini peserta didik akan 

terdorong untuk memikirkan cara belajar yang baik untuk dilakukan, dengan demikian 

peserta didik terbisa untuk lebih berpikir waktu pembelajaran. Senada dengan itu, Yamin 

(2012: 70) mengatakan strategi pembelajaran membawa peserta didik kepada suatu proses 

yang mereka sebut dengan mental modeling (model berpikir), dalam mengajarkan proses 

berpikir pembelajar perlu melakukan sebagai berikut: (1) memfokuskan perhatian pebelajar, 

(2) menekankan pada nilai-nilai dari demonstrasi, (3) membicarakan dalam bahasa 

percakapan, (4) membuat langkah-langkah sederhana dengan jelas, dan (5) membantu 

pelajar mengingat, selanjutnya Menurut Kellaugh (1994: 266) menguatkan bahwa 
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penggunaan strategi metakognitif mengkondisikan, merencanakan, memonitor, dan 

mengevaluasi kemajuan berpikir dan belajar.  

Kebisaaan berpikir seperti ini dapat dikemukakan disajikan kepada peserta didik 

dengan cara memadukannya dengan pembelajaran mata-mata pelajaran sehingga 

penggunaan strategi metakognitif tersebut merupakan bagian dari pembelajaran. Yang 

pertanyaan pertanyaan dapat seperti “Apa yang kamu lakukan dengan…?”, “Dapatkah kamu 

menjelaskan lebih lengkap?”, Apa alasan kamu untuk itu?”.  

Demikianlah, disimpulkan bahwa strategi metakognitif merupakan startegi 

pembelajaran yan bersifat pengetahuan dan mengkondisikan peserta didik memikirkan hasil 

pemikiran dengan: mengontrol belajar, memonitor pemahaman, cara kerja, dan meninjau 

kembali alasan- alasan dalam pemecahan suatu masalah pada waktu sebelum, selama, da 

sesudah menyelesaikan dan merupakan kekuatan dalam memahami masalah serta 

kemampuan yang bersifat pribadi.  

 Desmita (2011: 143-144) mengatakan adapun upaya-upaya yang harus dilakukan 

guru dalam mengembangkan kemampuan metakognisi dan strategi kognitif peserta didik 

antara lain: (1) Guru harus mengajarkan dan menganjurkan kepada peserta didik untuk 

menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. (2) Memberikan 

pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana menggunakan strategi untuk 

mempelajari tugas-tugas baru dan sulit. (3) Menunjukkan strategi belajar yang efektif serta 

mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. (3) Mengidentifikasi 

situasi-situasi di mana suatu strategi memungkinkan untuk digunakan. (4) Memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri, dengan sedikit atau tanpa bantuan 

dari guru. (4) Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengakses 

hasil belajarnya sendiri, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan 

apa yang belum diketahuinya. (5) Sering memberikan umpan balik tentang kemajuan belajar 

mereka. (6) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi belajarnya 

sendiri dan menolong mereka mengembangkan mekanisme melakukan perbuatan belajar 

yang efektif. (6) Mengharapkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar mandiri, 

yakni melakukan perbuatan belajar sendiri, menentukan sendiri apa yang harus dilakukan, 

memecahkan masalah sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain.  

Secara sederhana proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran metakognitif 

yaitu sebagai berikut: (1) Persiapan/Pembukaan: Guru mengingatkan kepada peserta didik 

materi pelajaran yang lalu dan mengaitkan dengan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari terutama tentang tata cara berfikir metakognitif, Guru menyatakan tujuan 

pembelajaran, dan peserta didik memperhatikan tujuan belajar tidak hanya untuk 

menguasai materi pelajaran, tetapi juga untuk mempelajari strategi memahami masalah. (2) 

Penyajian: Guru mengemukakan masalah, memberi contoh bagaimana cara (memecahkan 

masalah, merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, dan menjawab masalah), Peserta 

didik dan Guru membuat generalisasi dan mengunakan alat-alat pemecahan masalah, 

peserta didik mengerjakan tugas, peserta didik melakukan penguatan internal terhadap 

materi, guru mendorong peserta didik untuk mengahasilkan jawaban kritis dan kreatif, 

peserta didik membuat kesimpulan terhadap materi yang dipelajarinya. (3) Penutup: guru 

memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang dibuatkan peserta didik, peserta didik 

meneguhkan kesimpulan sesuai penuatan yang diberikan guru, peserta didik mengerjakan 
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tes atau tugas yang diberikan oleh guru, dan guru membuat kesimpulan hasil proses 

pembelajaran.  

Penggunaaan strategi maupun model pembelajaran metakognitif telah banyak yang 

melakukan penelitian, seperti halnya Harun (2010: 100-108) telah meneliti “Pengaruh 

Strategi Metakognitif Tehadap Penalaran Matematika, pada penelitian yang telah dilakukan, 

ternyata terdapat peningkatan penalaran matematika peserta didik, yang dilihat juga dari 

peningkatan hasil belajar matematika di atas standar kemampuan minimal yaitu 6,5 dan 

sekarang rata-ratanya menjadi 7,4. Dari strategi metakognisi terdapat pula manfaat yang 

didapatkan selain meningkatnya penalaran matematika peserta didik tetapi, dapat 

meningkatkan percaya diri peserta didik, terjadinya pembelajaran peserta didik berfikir 

secara aktif dan membangun tingkat-tingkat berfikir peserta didik  

Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Strategi Pembelajaran 

Metakognitif Terhadap Hasil Belajar Matematika”.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan teknik eksperimen dengan desain penelitian one shoot 

case study, untuk membandingkan hasil belajar matematika peserta didik dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda, yaitu strategi pembelajaran metakognitif 

dan strategi pembelajaran ekspositori. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 88 Jakarta, 

dengan jumlah sampel 40 orang yaitu 20 orang untuk kelas eksperimen dan 20 orang 

untyang diambil dengan teknik Sampling purposive, data dianalisis menggunakan Uji-t beda 

rata-rata, yang terlebih dahulu dilakukan perhitungan persyaratan analisi data, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian   

Secara deskriptif, dari hasil penelitian ternyata terdapat data yang outliers yaitu 35, 

maka smapel peneltian yang di gunakan dari tiap-tiap kelompok hanya 19 peserta didik. 

Hasil peneletian dapat digambarkan melalui tabel 1.  

Tabel 1. Perbandingan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

 

 

 

  

Dari tabel 1. Menunjukan bahwa apabila peserta didik diajarkan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran metakognitif mendapatkan rata-rata hasil belajar tang 

lebih tinggi. Dan rata-rata terendah diperoleh dari kelompok peserta didik yang diajarkan 

oleh ekspositori. Selanjutnya, hasil pengujian persyaratan analisi data menunjukan bahawa 

seluruh kelompok data berdistribusi normal, dan seluruh data berasal dari populasi yang 

homogen, yang ditunjukan pada tabel 2 dan tabel 3.  

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Terendah 75 55 

Nilai Tertinggi 100 95 

Mean 88,58 76,79 

Median 88,25 74,92 

Modus 87,83 72 

Varians 58,48 109,18 

Simpangan Baku 7,65 10,45 
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Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Kelas Jumlah Sampel Lo 
Ltabel 

05,0=
 

Kesimpulan 

Eksperimen 19 0,1621 0,195 Normal 

Kontrol 19 0,1211 0,195 Normal 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

Kelompok 
Jumlah 

Sampel 

Varians 

(s2) 
Fhitung 

Ftabel 

 
Kesimpulan 

Eksperimen 19 58,48 

1,87 2,19 Terima H0 

Kontrol 19 109,18 

 

Selanjutnya hasil penelitian dilakukan uji hipotesis dengan uji-t beda rata- rata dan 

didapat kriteria thitung > ttabel (4,03 > 1,69) maka H0 ditolak dan H1 diterima pada α = 

0,05. Hasil perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 

Kelompok Sampel Mean thitung ttabel Kesimpulan 

Eksperimen 19 88,58 
4,03 I,69 Tolak H0 

Kontrol 19 76,79 

  

Dengan demikian rata-rata hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang 

diberi strategi pembelajaran Metakognitif lebih tinggi secara signifikan dari rata-rata hasil 

belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran Ekspositori. 

Dengan kata lain pemberian strategi pembelajaran Metakognitif mempunyai pengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik SMA Negeri 88 Jakarta.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang dilaksanakan 

selama lebih kurang 1 bulan di SMA Negeri 88 Jakarta dimana para peserta didik 

ditempatkan di kelas secara merata dengan kemampuan yang sama tanpa adanya 

pengklasifikasian kelas (kelas unggulan dan biasa), ternyata terdapat perbedaan hasil rata-

rata hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajarkan dengan 

menggunakan Strategi pembelajaran metakognitif dengan kelompok peserta didik yang 

diajarkan dengan menggunakan pembelajaran ekspositori.  

Dapat dikatakan bahwa rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diajar 

dengan menggunakan strategi pembelajaran metakognitif lebih tinggi dari pada rata-rata 

hasil belajar matematika peserta didik yang diajar dengan menggunakan pembelajaran 

ekspositori.  

Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan strategi pembelajaran Metakognitif 

peserta didik tersebut mampu mengolah atau memproses pikirannya dengan mengetahui 

Apa yang harus dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? kesimpulan apa yang didapat 

dari soal tersebut. dapat diupayakan dengan strategi pembelajaran metakognitif, dimana 
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metakognitif memiliki peran penting dalam mengatur dan mengontrol proses-proses kognitif 

sesorang dalam belajar maupun berfikir, sehingga belajar dan berfikir yang dilakukan oleh 

peserta didik menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan dengan pembelajaran ekspositori 

pembelajaran berlangsung bentuk dari strategi pembelajaran yang berorientasi kepada guru, 

dikatakan demikian sebab guru memegang peranan yang dominan dan dalam metode ini 

peserta didik tidak dituntut mencari dan menemukan sendiri fakta-fakta, konsep dan prinsip 

karena telah disajikan secara jelas oleh guru. Dengan strategi pembelajaran metakognitif 

peserta didik dapat memonitor proses pembelajarannya, seperti Woolfock (2009: 262) 

mengenai memonitor adalah kesadaran yang terus menerus untuk melihat proses berfikir 

dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri untuk suatu tugas seperti 

“bagaimana cara saya mengerjakannya”, adakah saya memahami setiap istilah pada tugas 

itu”, memahami masalah secara keseluruhan”, apakah saya bekerja terlalu cepat”, apakah 

saya bertanya sesuai denga topik”, sehingga memonitoring meliputi cara melakukan 

pemahaman, kecepatan, dan kecukupan belajar, evaluasi yang membuat kesimpulan proses, 

hasil belajar dan berfikir.  

Strategi pembelajaran metakognitif mengacu peserta didik cara untuk meningkatkan 

kesadaran peserta didik mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Selain itu peserta didik mampu untuk mengoreki kesalahan sendiri, menganalisis keaktifan 

strategi belajarnya dan mengubah strategi atau cara belajar agar dapat meninimalkan apa 

yang tidak diketahuinya. Maka dalam hal ini terjadilah proses berpikir tingkat tinggi dalam 

diri peserta didik sebab mereka mampu untuk menilai aktivitas berpikirnya secara mandiri 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Sehingga proses-

proses metakognitif memengaruhi perilaku matematis peserta didik, peserta didik lebih 

sedikit waktu dalam aktivitas- aktivitas orientasi peserta didik dalam eksekusi dan verivikasi, 

dan untuk itu strategi pmbelajaran metakognitif cocok untuk pembelajaran matematika yang 

membutuhkan tingkat penalaran yang tinggi, seperti halnya Putri, dkk (2012: 66) 

mengatakan penggunaan Strategi metakognitif dapat memancing proses berpikir peserta 

didik, mendorong peserta didik untuk menilai pembelajaran yang dilakukan.  

Metakognisi mulai dengan membangunan suatu kesadaran berpikir di antara peserta 

didik bahwa metakognisi itu ada, akan sangat membantu dalam menjadikan peserta didik 

menjadi lebih dasar dan peduli akan kemampuan yang dimilikinya, dan ini tentu sedikit 

berbeda dengan kognisi dan pengaruh sukses akademis. Seperti halnya Desmita (2011: 133) 

mengatakan penggunaan metakognitif memunculkan kemampuan di mana peserta didik 

berdiri di luar kepalanya dan mencoba untuk memahami cara ia berfikir atau memahami 

proses kognitif yang dilakukannya dengan melibatkan komponen-komponen perencanaan 

(functional planning), pengontrolan (self-monitoring), dan evaluasi (self-evaluation).  

 Langkah pertama untuk mencapai pengertian yang mendalam dari dalam 

pembelajaran metakognitif terhadap mental model kita sendiri sederhananya adalah menjadi 

individu yang sadar akan proses berpikirnya sendiri. Menuliskan apa yang dipikirkan dan 

respon -respon yang muncul selama menyelesaikan tugas-tugas matematika ternyata sangat 

membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah selanjutnya. Hal ini disebabkan 

dengan melihat-lihat kembali proses berpikirnya melalui catatan yang dibuatnya sangat 

mambantu peserta didik untuk melihat bermacam alternatif pendekatan dalam 

menyelesaikan tugasnya.  
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Penggunaan strategi pembelajaran metakognitif ternyata dengan mereka 

menuliskan apa yang dipikirkan selama menyelesaikan tugas maupun menyelesaikan soal 

matematika ternyata sanagat memungkinkan untuk mereka mendapatkan dan mencari 

alternatif jawaban lain. Secara umum tentang metakognitif bahwa matakognisi memuat tiga 

emelen dasar yaitu: (1) mengembangkan suatu perencanaan tindakan, (2) mengadakan 

monitoring dan (3) mengevaluasi perencanaan. Aktifitas-aktifitas ini disebut juga sebagai 

strategi metakognitif atau keterampilan metakognitif yang dapat membantu dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalnya dalam penyelesaian masalah matematika 

ketika pengetahuan metakognitif terhadap suatu tujuan tertantang maka akan melahirkan 

pengalaman metakognitif berupa perasaan sulit karena pencapaian tujuan tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Ketika menyadari tantangan tersebut dan pentingnya masalah tersebut diselesaikan, 

dan timbul kesadaran untuk menyelesaikan dengan mencari berbagai strategi, maka hal ini 

menunjukkan adanya pemanfaatan aktifitas metakognitif. Metakognisi sebagai suatu 

kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi diri seseorang atau proses di mana seseorang 

berpikir tentang berpikir dalam rangka membangun strategi untuk memecahkan masalah.  

Strategi metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai 

proses berpikir sehingga perlu ditingkatkan kesadaaran metakognitif siswa. Apabila 

kesadaran ini terwujud, maka seseorang dapat mengawal pikirannya dengan merancang, 

memonitor, mengontrol dan menilai apa yang dipelajarinya. Hal ataupun strategi yang sudah 

dilakukan saat penelitian ini akan dapat membangun kesadaran metakognisi peserta didik 

sehingga mengetahui dan menyadati kekurangan dan kelebihan dan dapat merencanakan, 

mengontrol, dan mengevaluasi apa yang akan dan telah dikerjakan.  

 Penggunaan strategi pembelajaran metakognitif dilihat dapat merencanakan, 

memonitor, dan mengevaluasi apa yang peserta didik telah lakukan, proses belajarnya pun 

akan terlaksana lebih efektif seperti halnya dilihat dari segi prinsip proses belajar 

metakognitif, Fauzi (2011: 110) mengatakan “Kemampuan metakognitif adalah kemampuan 

seseorang dalam mengontrol proses belajarnya, mulai dari tahap perencanaan, memilih 

strategi yang tepat sesuai masalah yang dihadapi, kemudian memonitor kemajuan dalam 

belajar dan secara bersamaan mengoreksi jika ada kesalahan yang terjadi selama 

memahami konsep, menganalisis keefektifan dari strategi yang dipilih dan bagian akhir 

sebagai bentuk upaya refleksi. Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas tidak 

hanya meningkat dalam hasil belajar matematika tetapi peserta didik mampu merancang, 

memantau, dan memonitoring proses belajar mereka secara sadar dan peserta didik akan 

lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam belajar sehingga dapat disimpulkan adanya 

pengaruh dalam penerapan strategi pembelajaran metakognitif terhadap hasil belajar 

matematika dan peserta didik lebih efektif diajarkan dengan strategi pembelajaran 

metakognitif dari pada pembelajaran ekspositori.  

PENUTUP  

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran metakognitif memengaruhi hasil belajar matematika pada 

pokok bahasan polinomial. Sehingga dengan menggunakan strategi pembelajaran 

metakognitif rata-rata hasil belajar matematika lebih tinggi dari pada peggunaan strategi 
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pembelajaran ekspositori di kelas XI MIA SMA Negeri 88 Jakarta tahun pelajaran 2014/2015. 

Hal ini karena peserta didik mampu merancang, memantau, dan memonitoring proses 

belajar mereka secara sadar dan peserta didik akan lebih percaya diri dan lebih mandiri 

dalam belajar sehingga terlihat adanya efektifitas dalam penerapan strategri pembelajaran 

metakognitif terhadap hasil belajar matematika.   

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang berkaitan dengan 

kesimpulan dari penelitian ini yang perlu peneliti sampaikan untuk dijadikan bahan masukan 

dan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

kemajuan pendidikan, khususnya mengenai efektifitas penerapan strategi pembelajaran 

metakognitif terhadap hasil belajar matametika,  

2. Kegunaan Praktis: Bagi Peserta Didik, Melatih peserta didik untuk lebih memahami dan 

menguasai permasalahan matematika serta Peserta didik mampu untuk mengoreksi 

kesalahan sendiri, menganalisis keefektifan strategi belajarnya, dan mengubah strategi 

atau cara belajarnya agar dapat meminimalkan apa yang tidak diketahuinya. Memberi 

sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah atas 

dan untuk lebih memotivasi peserta didik dalam mempelajari matematika. Bagi Guru, 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu masukan dalam menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat sehinggan dapat membantu peserta didik agar lebih mandiri 

dan dapat mengubah strategi belajarnya serta mengetahun keefektifannya dalam belajar. 

Bagi Sekolah, kegunaan bagi sekolah tentang keberhasilan kegiatan belajar mengajar 

ditentukan oleh kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah. Efektifitas kegiatan belajar 

mengajar yang diciptakan sekolah diperoleh melalui evaluasi. Hasil evaluasi yang 

diperoleh itu dapat dipakai sekolah untuk melakukan introspeksi sejauh mana kondisi 

belajar yang diciptakan. Manfaat untuk umum, Manfaat bagi umum ialah memberikan 

sumbangsih yang berguna dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika dan 

peningkatan hasil belajar matematika peserta didik.  
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