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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

1. Konsep Dasar dan Karakteristik Model Pembelajaran berbasis Masalah 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem Based Learning (PBL) 

didasarkan pada hasil penelitian Barrow and Tamblyn (Barret, 2005: 13) dan pertama 

kali diimplementasikan pada sekolah kedokteran di McMaster University Kanada 

pada tahun 60-an. Pembelajaran berbasis masalah sebagai sebuah pendekatan 

pembelajaran diterapkan dengan alasan bahwa pembelajaran berbasis masalah sangat 

efektif untuk sekolah kedokteran dimana mahasiswa dihadapkan pada permasalahan 

kemudian dituntut untuk memecahkannya. Pembelajaran berbasis masalah lebih tepat 

dilaksanakan dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran tradisional. Hal ini 

dapat dimengerti bahwa para dokter yang nanti bertugas pada kenyataannya selalu 

dihadapkan pada masalah pasiennya sehingga harus mampu menyelesaikannya. 

Walaupun pertama dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah kedokteran tetapi 

pada perkembangan selanjutnya diterapkan dalan pembelajaran secara umum. 

Dilihat dari konteks perbaikan kualitas pendidikan, maka model pembelajaran 

berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki sistem pembelajaran. Tidak sedikit peserta didik yang mengambil jalan 

pintas, misalnya dengan mengomsumsi obat-obatan terlarang atau bahkan bunuh diri 



19 

 

hanya gara-gara tidak sanggup memecahkan masalah. Model pembelajaran berbasis 

masalah diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap individu untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Barrow dalam Barret (2005: 14) mendefinisikan pembelajaran berbasis 

masalah (problem basic learning) sebagai “The learning that results from the process 

of working towards the understanding of a resolution of a problem. The problem is 

encountered first in the learning process.” 

Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang dihasilkan dari 

proses bekerja menuju pemahaman resolusi masalah. Dalam proses pembelajaran, 

pertama kali dihadapkan pada masalah. Sementara itu, Daniel Tillman (2013: 3) 

berpendapat bahwa: 

Problem Basic Learning could be described as an Inquiry process that 

resolves questions, curiosities, doubts, and uncertainties about complex phenomena 

in life. A problem is any doubt, difficulty, or uncertainty that invites or needs some 

kind of resolution”. 

 

Pembelajaran berbasis masalah dapat digambarkan sebagai sebuah proses 

inkuiri yang menyelesaikan pertanyaan, keingintahuan, keraguan, dan ketidakpastian 

tentang fenomena yang kompleks dalam kehidupan. Sebuah masalah adalah 

keraguan, kesulitan, atau ketidakpastian yang mengundang atau membutuhkan 

beberapa jenis resolusi/pemecahan. 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah 

sebuah model pembelajaran yang lahir dari adanya perubahan yang sangat mendasar 

disebabkan pergeseran pandangan dalam memahami bagaimana peserta didik belajar 
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matematika. Belajar tidak lagi dipandang sebagai proses menerima informasi untuk 

disimpan pada memori peserta didik yang diperoleh melalui pengulangan praktek dan 

penguatan, namun peserta didik belajar dengan mendekati setiap persoalan baru 

dengan pengetahuan yang telah ia miliki, mengasimilasi informasi baru dan 

membangun pengertian sendiri. (Nitta Puspitasari, 2011: 109). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Duch dalam Nitta Puspitasari (2011) bahwa, 

Problem based learning (PBL), at its most fundamental level, is instructional 

method characterized by the use of „real world‟ problem as a context for student to 

learn critical thinking and problem solving skill, and acquire knowledge of the 

essential concept of the course. 

 

Ini mengandung arti bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan 

metode pengajaran yang mempunyai ciri menggunakan masalah nyata sebagai 

konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis, keterampilan pemecahan 

masalah, dan memperoleh pengetahuan mengenai esensi konsep. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada masalah. Istilah berpusat berarti menjadi tema, unit, atau isi sebagai 

fokus utama belajar. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah 

melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah. 

Jadi, Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem Basic Learning 

(PBL) adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 
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sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kriris dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensial dari materi pelajaran. 

Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain, 

seperti pembelajaran berdasarkan proyek (project-basec instruction), pembelajaran 

berdasarkan pengalaman (experience-basec instruction), belajar autentik (authentic 

learning), dan pembelajaran bermakna (anchored instruction). Pada penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah, guru berperan untuk mengajukan permasalahan atau 

pertanyaan, memberikan dorongan, motivasi, menyediakan bahan ajar dan fasilitas 

yang diperlukan. Selain itu, guru memberikan scaffolding berupa dukungan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan inkuiri dan perkembangan intelektual peserta didik. 

Min Liu (2005: 2) menjelaskan karakteristik dari model pembelajaran berbasis 

masalah, yaitu: 

a. Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam PBM lebih menitikberatkan kepada peserta didik 

sebagai  orang belajar. Oleh karena itu, PBM didukung juga oleh teori 

konstruktivisme dimana peserta didik didorong untuk dapat mengembangkan 

pengetahuannya sendiri.  

b. Authentic problems form the organizing focus for learning 

Masalah yang disajikan kepada peserta didik adalah masalah yang otentik 

sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta 

dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 
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c. New information is acquired through self-directed learning  

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja peserta didik belum mengetahui 

dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga peserta didik 

berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi 

lainnya.  

d. Learning occurs in small groups 

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun 

pengetahuan secara kolaborative, maka PBM dilaksakan dalam kelompok kecil. 

Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan 

tujuan yang jelas. 

e. Teachers act as facilitators. 

Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, 

walaupun begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas peserta 

didik dan mendorong peserta didik agar mencapai target yang hendak dicapai. 

Adapun menurut Arends dalam Trianto (2007: 69-70), pembelajaran berbasis 

masalah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di 

sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara 

pribadi bermakna untuk peserta didik. Menurut Arends, pertanyaan dan masalah 

yang diajukan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1) Autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata peserta 

didik dari pada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 

2) Jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam arti tidak menimbulkan 

masalah baru bagi peserta didik. 

3) Mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami dan 

dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

4) Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, artinya masalah tersebut mencakup 

seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang dan 

sumber yang tersedia dan didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

5) Bermanfaat, yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan haruslah 

bermanfaat, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir memecahkan 

masalah peserta didik, serta membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin  

Artinya, meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata 

pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah yang akan diselidiki 

telah yang dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya peserta didik 

meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. 

c. Penyelidikan autentik. 

Artinya, pengajaran berbasis masalah mengharuskan peserta didik melakukan 

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. 

Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis 
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dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan 

eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan. 

d. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya. 

Artinya, pengajaran berbasis masalah menuntut peserta didik untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan 

yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. 

e. Kolaborasi. 

Artinya, pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh peserta didik yang 

bekerja satu sama dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil. 

Sumarmo dalam Ellisia Kumalasari (2011) memaparkan ada beberapa 

indikator yang harus diperhatikan dalam pemecahan masalah, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan 

unsur yang diperlukan; 

b. Merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik; 

c. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis dan masalah 

baru) dalam atau di luar matematika; 

d. Menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal; 

e. Menggunakan matematika secara bermakna. 

Adapun menurut I Ketut Reta (2012: 5), model pembelajaran berbasis 

masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a.  Mengajukan pertanyaan atau masalah 

b. Berfokus pada keterkaitan antardisiplin. 

c. Penyelidikan autentik 

d. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya 

e. Kerjasama 

Sedangkan menurut Mohammad Syarif Sumantri (2015: 44) dalam model 

pembelajaran masalah, mempunyai ciri-ciri yang terdapat dalam model ini, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan peserta didik 

hanya sekedar mendengarkan, mencatat kemudian menghapal materi pelajaran, 

akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, peserta didik aktif 

berfikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya 

menyimpulkan. 

b. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi 

pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari 

proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses 

pembelajaran. 

c. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir secara 

ilmiah. Berfikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berfikir 

deduktif dan induktif. Proses berfikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris, 

sistematis artinya berfikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, 
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sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan 

fakta yang jelas. 

Pembelajaran berbasis masalah sebenarnya didesain bukan untuk membantu 

guru menyampaiakan sejumlah informasi (materi pelajaran) kepada peserta didik. 

Untuk menyampaikan informasi dapat digunakan model pengajaran langsung dan 

metode ceramah. Tujuan utama penerapan model Pembelajaran berbasis masalah 

(PBM) adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan proses berfikirnya, 

belajar secara dewasa melalui pengalaman yang menjadikan peserta didik mandiri. 

Ada 3 tujuan utama dari PBM, yaitu: 

a. Mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik dan kemampuan 

memecahkan masalah. 

b. Mendewasakan peserta didik melalui peniruan. 

c. Membuat peserta didik lebih mandiri. 

 

2. Teori Belajar yang Mendukung Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah (PBM) didukung oleh teori belajar. 

Landasan teori PBM adalah kolaborativisme, suatu pandangan yang berpendapat 

bahwa peserta didik akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran 

dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh 

sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal tersebut juga 

menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer informasi fasilitator 

peserta didik ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya social dan individual. 
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Dari segi paedagogis, pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada teori 

belajar kontruktivisme dengan ciri: 

a. Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan 

lingkungan belajar. 

b. Pergulatan dengan masalah dan proses inquiri masalah menciptakan disonansi 

kognitif yang menstimulasi belajar. 

c. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negoisasi sosial dan evaluasi  

terhadap keberadaan sebuah sudut pandang. (Rusman, 2010: 231). 

Secara umum, menurut paham kosntruktivisme, manusia hanya dapat 

memahami melalui segala sesuatu yang dikonstruksinya sendiri. Selain teori belajar 

kontruktivisme, ada beberapa teori belajar lainnya yang melandasi penggunaan 

model pembelajaran berbasis masalah, yaitu sebagai berikut: 

a. Teori Belajar Bermakna dari Ausubel 

Ausubel membedakan antara belajar bermakna (meaningfull learning) dengan 

belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna merupakan proses belajar 

dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki 

seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal, diperlukan bila seseorang 

memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan 

dengan yang telah tidak diketahuinya. 

b. Teori belajar Vigotsky 

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan 

pengalaman baru dan menantang serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan 
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masalah yang dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman, individu 

berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah 

dimilikinya kemudian membangun pengertian baru. Vigotsky meyakini bahwa 

interaksi sosial dengan teman lain memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual peserta didik. Kaitan dengan pembelajaran berbasis 

masalah dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah 

dimiliki oleh peserta didik melalui kegiatan belajar dalam interaksi sosial dengan 

teman lain. 

c. Teori belajar Jerome S. Bruner 

Metode penemuan merupakan metode dimana peserta didik menemukan 

kembali, bukan menemukan sama sekali benar-benar baru. Belajar penemuan sesuai 

dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dengan sendirinya 

memberikan hasil yang lebih baik, berusaha sendiri mencari pemecahan masalah 

serta didukung oleh pengetahuan yang menyertainya, serta menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna. 

PBM memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan 

pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, 

dan dipresentasikan dalam suatu konteks. Cara tersebut bertujuan agar peserta didik 

memilki pengalaman sebagaiamana nantinya mereka hadapi di kehidupan 

profesionalnya. Pengalaman tersebut sangat penting karena pembelajaran yang 

efektif dimulai dari pengalaman konkrit. Pertanyaan, pengalaman, formulasi, serta 
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penyususan konsep tentang pemasalahan yang mereka ciptakan sendiri merupkan 

dasar untuk pembelajaran. 

 

3. Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Sintaks model pembelajaran berbasis masalah (PBM) dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Tahap Aktivitas Guru 

Tahap-1 

Orientasi Peserta didik pada Masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan alat bahan yang dibutuhkan, 

memgajukan fenomena atau demonstrasi 

atau cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi peserta didik untuk terlibat 

dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi peserta didik untuk 

belajar 

Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasi tugas 

belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

Tahap-3 

Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan, dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video, dan 

model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 

Sumber: Tanwey (2004) 
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Penggunaan model PBM dalam pembelajaran membutukan persiapan yang 

baik. Menurut Arends dalam Tanwey (2004: 148), beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam tugas perencanaan (planning task) pembelajaram dengan 

menggunakan PBM adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan (decide on objectives) 

Penetapan tujuan khusus pada PBM merupakan salah satu hal yang perlu 

dipertimbangkan. Sebelumnya dijelaskan bagaimana PBM dirancang untuk 

membantu pencapaian tujuan dalam meningkatkan keterampilan intelektual dan 

penyelidikan pemahaman dan menolong peserta didik menjadi mandiri. Beberapa 

pelajaran yang disampaikan menggunakan PBM dapat ditujukan pada pencapaian 

seluruh tujuan secara simultan. 

b. Merencanakan situasi permasalahan secara tepat (design appropriate problem 

situation) 

PBM didasarkan pada pernyataan (premise) berupa teka-teki dan 

permasalahan yang belum jelas yang dapat meningkatkan keingintahuan dan 

selanjtnya digunakan dalam inkuiri. Perumusan masalah yang tepat dengan 

menyesuaikan fasilitas yang tersedia merupakan salah satu tugas penting bagi guru. 

Beberapa pengembang PBM yakin bahwa peserta didik akan memiliki keterbukaan 

dalam mendefinisikan masalah yang akan diselidiki, sebab proses ini akan membantu 

perkembangan penguasaan masalah. Hal lain dapat mengarahkan peserta didik 

terhadap bantuan memperbaiki penguasaan masalah yang disesuaikan dengan bahan 
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dan peralatan yang ada. Situasi permasalahan yang baik sedikitnya memiliki 5 kriteria 

utama, yaitu: 

1) Harus autentik, artinya bahwa masalah baru sesuai dengan pengalaman dunia 

nyata peserta didik daripada dengan prinsip-prinsip disiplin akademik tertentu. 

2) Masalah seharusnya bersifat misteri atau teka-teki. Masalah tersebut sebaiknya 

memberikan tantangan dan tidak hanya mempunyai jawaban sederhana, serta 

memerlukan solusi alternatif yang masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Dalam hal ini tentu saja memerlukan dialog dan perdebatan. 

3) Masalah harus bermakna (meaningful) bagi peserta didik dan sesuai dengan 

tingkat perkembangan intelektual mereka. 

4) Masalah yang disajikan guru harus cukup luas sehingga memungkinkan 

mencapai tujuan pengajaran untuk membuat pelajaran sesuai dengan waktu, 

ruang dan sumber belajar yang tersedia. 

5) Masalah yang disajikan harus bermanfaat atau menguntungkan bagi usaha 

kelompok dan tidak mengganggu usaha kelompok. 

c. Mengorganisasikan sumber belajar serta merencakan alat dan bahan (organize 

resources and plan logistics) 

PBM mendorong peserta didik bekerja dengan menggunakan berbagai bahan 

dan alat, sebagaian dapat dilakukan di ruang kelas, perpustakaan, laboratorium 

komputer dan dapat juga dilakukan di luar sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, 

guru bertanggungjawab mengorganisasikan sumber-sumber belajar, merencanakan 
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dan menyediakan alat dan bahan. Ini akan memungkinkan peserta didik untuk bekerja 

dan belajar secara optimal dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

B. Metakognisi 

Seiring dengan perkembangan psikologi kognitif, maka berkembang pula cara 

guru dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar, terutama untuk domain kognitif. 

Saat ini, guru dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar hanya memberikan 

penekanan pada tujuan kognitif tanpa memperhatikan dimensi proses kognitif, seperti 

memperhatikan apa yang perlu dipelajari, memantau ingatan peserta didik tentang apa 

yang sedang dipelajari, merangsang peserta didik untuk berusaha mengetahui yang 

mana konsep-konsep yang belum dipahami, akibatnya upaya-upaya untuk melihat 

kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah matematika kepada peserta didik 

sangat kurang atau bahkan cenderung diabaikan. 

Proses yang dilakukan peserta didik untuk menyadari kemampuan kognitifnya 

merupakan keterampilan metakognitif. Peserta didik dipandu untuk dapat menyadari 

apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka tidak ketahui serta bagaimana mereka 

memikirkan hal tersebut agar dapat diselesaikan. perbedaan dari kognisi dan 

metakognisi yaitu, fungsi dari kognisi adalah untuk memecahkan masalah sedangkan 

fungsi dari metakognisi adalah untuk mengarahkan pemikiran seseorang dalam 

memecahkan suatu masalah. 

Aspek-aspek kognitif tidak dapat berjalan sendiri secara terpisah tetapi perlu 

dikendalikan atau diatur sehingga jika seseorang akan menggunakan kemampuan 
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kognitifnya maka perlu kemampuan untuk menentukan dan pengatur aktivitas 

kognitif apa yang akan digunakan. Oleh karena itu, sesorang harus memiliki 

kesadaran tentang kemampuan berpikirnya sendiri serta mampu untuk mengaturnya. 

Para ahli mengatakan kemampuan ini disebut dengan metakognisi. 

Serra & Metcalfe dalam Nahil M.Aljaberi & Eman Gheith (2015: 122) 

mengatakan bahwa Metacognition can be thought of as consisting of one or more of 

the following characteristics of the cognitive process: knowledge about, the 

monitoring of, and the control of the process, yang berarti bahwa metakognisi dapat 

dianggap sebagai bagian dari karakteristik proses kognitif yaitu tentang pengetahuan, 

pemantauan dan proses pengendalian. 

 

1. Pengertian Metakognisi 

Metakognisi adalah suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavel pada tahun 

1976 yang pendefinisiannya merujuk pada proses berfikir seseorang. John Flavell 

dalam Jeni Wilson & Clak David (2004: 26) mendefinisikan metakognisi sebagai 

kesadaran peserta didik, pertimbangan, pengontrolan terhadap proses serta strategi 

kognisi milik dirinya. Metakognisi memiliki peran penting dalam pembelajaran 

matematika dan dalam pemecahan masalah matematika. Terkait dengan hal tersebut, 

metakognisi merupakan suatu kesadaran peserta didik (awareness), pertimbangan 

(consideration), dan pengontrolan atau pemantauan terhadap strategi serta proses 

kognitif diri mereka sendiri.  



34 

 

Metakognisi sering hanya didefinisikan sebagai “berfikir tentang berfikir”. 

Pada kenyataannya, mendefinisikan metakognisi tidak sesederhana itu. Meskipun 

istilah tersebut telah menjadi bagian dari kosakata psikologi pendidikan untuk 

beberapa dekade terakhir, dan konsep selama manusia telah mampu merefleksikan 

pengalaman kognitif mereka, ada banyak perdebatan tentang apa yang dimaksud 

metakognisi. Salah satu alasannya adalah kenyataan bahwa ada beberapa hal yang 

saat ini digunakan untuk menggambarkan fenomena dasar yang sama (misalnya, 

reguulasi diri, kontrol eksekutif) atau aspek yang fenomena (misalnya, meta-memori) 

dan istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam literatur. Meskipun 

ada beberapa perbedaan definisi, semua menekankan pada proses regulasi kognitif. 

O’Neil & Brown dalam Nurdin (2016: 35) mengemukakan pengertian 

metakognisi sebagai proses seseorang berfikir tentang berfikir mereka sendiri dalam 

rangka membangun strategi untuk memecahkan masalah. Adapun menurut Seastone 

dalam Leonila B. Barbacena & Norina R. Sy. (2015:17) menyatakan: 

Metacognition is one’s ability to know what he knows and what he does not 

know. It is also the ability to use one’s own prior knowledge to plan a strategy for 

producing information, to take necessary steps in problem solving and to reflect on 

the quality of one’s thinking about a particular concern. 

 

Metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang 

diketahuinya dan apa yang tidak diketahuinya. Hal ini juga berarti bahwa kemampuan 

untuk menggunakan pengetahuan awal seseorang untuk merencanakan strategi untuk 

menghasilkan informasi, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam 
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pemecahan masalah dan untuk merefleksikan kualitas pemikiran seseorang tentang 

perhatian khusus. 

Desoete dalam Nuralfiyah & Tatag Yuli Eko Siswono (2014: 2) juga 

menyatakan bahwa “Metacognition refers to the ability of individuals to be aware of 

and monitor their learning processes.” Dengan menggunakan metakognisi inilah 

seseorang bisa mengatur kondisi dan memilih strategi yang cocok untuk 

meningkatkan kinerja kognitifnya dalam memecahkan suatu masalah. 

Lee dan Baylor menyatakan “metacognition as the ability to understand and 

monitor one’s own thoughts and the assumptions and implications of one’s 

activities”. Pernyataan ini menekankan metakognisi sebagai kemampuan untuk 

mengetahui dan memantau kegiatan berpikir seseorang, sehingga proses metakognisi 

dari masing-masing orang akan berbeda menurut kemampuannya. Perbedaan 

kemampuan matematika memungkinkan adanya perbedaan proses metakognisi yang 

dilakukan peserta didik ketika melakukan pemecahan masalah matematika. Tetapi 

tidak semua peserta didik melibatkan proses metakognisi dalam kegiatan pemecahan 

masalahnya. 

Mc Devitt dan Ormrod dalam Desmita (2011: 132) menyatakan “The term 

metacognition refers both to the knowledge that people have about theit own 

cognitive process and to the intentional use of certain cognitive processes to improve 

learning and memory.” Yang artinya pengetahuan seseorang tentang proses 

berpikirnya dan sengaja digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan ingatan. 
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Wellman dalam Usman Mulbar (2008: 4) menyatakan bahwa “Metacognition 

is a form of cognition, a second or higher order thinking process which involves 

active control over cognitive processes. It can be simply defined as thinking about 

thinking or as a person’s cognition about cognition”. 

 

Metakognisi sebagai suatu bentuk kognisi, atau proses berfikir dua tingkat 

atau lebih yang melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif. Karena itu 

metakognisi dapat dikatakan sebagai berpikir tentang berpikir. 

Pengertian metakognisi yang dikemukakan oleh para pakar di atas sangat 

beragam, namun pada hakekatnya memberikan penekanan metakognisi adalah suatu 

kesadaran peserta didik dalam menggunakan pemikiranya untuk merencanakan, 

mempertimbangkan, mengontrol dan menilai terhadap proses serta strategi kognitif 

milik dirinya dalam menghadapi masalah. Metakognisi ini memiliki arti yang sangat 

penting, karena pengetahuan tentang proses kognisi sendiri dapat memandu kita 

dalam menata suasana dan menyeleksi strategi untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif kita dimasa yang akan datang. 

 

2. Komponen-Komponen Metakognisi 

Flavell dalam Nurdin (2016: 38) mengemukakan bahwa metakognisi meliputi 

dua komponen, yaitu: pengetahuan metakognitif (metacognitive knowladge) dan 

Pengalaman atau regulasi metakognitif (metacognitive experiences or regulation). 

Desoete (2008) menyatakan bahwa metakognisi mempunyai dua komponen pada 

pemecahan masalah matematika yaitu: Pengetahuan metakognisi dan Keterampilan 

metakognisi. 
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a. Pengetahuan metakognitif (metacognitive knowladge) 

Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan yang diperoleh peserta 

didik tentang proses-proses kognitif yaitu pengetahuan yang bisa digunakan untuk 

mengontrol proses-proses kognitif. Mohammad Nur dalam Nurdin (2016: 36) 

mengemukakan bahwa pengetahuan tentang kognitif terdiri atas informasi dan 

pemahaman yang dimiliki seseorang peserta didik tentang proses berfikirnya sendiri 

disamping pengetahuan tentang berbagai strategi belajar untuk digunakan dalam 

situasi pembelajaran tertentu. Misalnya, seseorang dengan tipe belajar visual 

mengetahui bahwa membuat suatu peta konsep merupakan cara terbaik baginya untuk 

memahami dan mengingat sejumlah besar informasi baru. 

Veenman dalam Usman Mulbar (2008: 24) mengatakan bahwa: 

Metacognitive knowladge about our learning processes can be correct or 

incorret, and this self-knowladge may be quite resistant to change. For instance, a 

student may incorrectly think that (s) he invested enough time in preparation for math 

exams so hard to pas... .such misattributions prevent students from amending their 

self-knowledge. 

 

Pengetahuan metakognisi merupakan proses belajar dapat benar atau salah, 

sedangkan pengetahuan diri seseorang cukup lama bertahan untuk berubah. Misalnya, 

peserta didik dapat membuat kekeliruan dalam proses berfikirnya, karena ia merasa 

meluangkan cukup waktu untuk mempersiapkan diri mengahdapi ulangan 

matematika. Namun, kenyataannya ia berkali-kali gagal, sehingga ia beranggapan 

bahwa guru membuat soal yang demikian sulit untuk diselesaikannya. Karena itu, 

kesalahan proses berfikir yang dilakukan oleh peserta didik akan menghambat peserta 

didik untuk memperbaiki pengetahuan diri. 
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Pengetahuan metakognisi mengacu pada pengetahuan umum tentang 

bagaimana manusia belajar dan memproses informasi, seperti halnya pengetahuan 

individu mengenai proses memecahkan masalah matematika diri sendiri. Menurut 

John Flavell dalam Desmita (2010: 134), pengetahuan metakognisi secara umum 

dapat dibedakan menjadi 3 variabel, yaitu: 

1) Variabel individu. Variabel individu yang mencakup pengetahuan tentang 

manusia (diri sendiri dan juga orang lain) memiliki keterbatasan dalam jumlah 

informasi yang dapat diproses. Dalam variabel individu ini tercakup pula 

pengetahuan bahwa kita lebih paham dalam suatu bidang dan lemah dibidang 

lain. Demikian juga pengetahuan tentang perbedaan kemampuan anda dengan 

orang lain. 

2) Variabel tugas. Variabel tugas mencakup pengetahuan tentang tugas-tugas (task), 

yang mengandung wawasan bahwa beberapa kondisi sering menyebabkan 

seseorang lebih sulit atau lebih mudah dalam memecahkan suatu masalah atau 

menyelesaikan suatu tugas. Misalnya, semakin banyak waktu yang saya luangkan 

untuk memecahkan suatu masalah, semakin baik saya mengerjakannya; 

sekiranya materi pembelajaran yang disampaikan guru sukar dan tidak akan 

diulangi lagi, maka saya harus lebih konsentrasi dan mendengarkan keterangan 

guru dengan seksama. 

3) Variabel strategi. Variabel strategi mencakup pengetahuan tentang strategi, 

pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana mengatasi 

kesulitan. 
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Metakognisi berkaitan dengan 3 tipe pengetahuan yaitu: 1) pengetahuan 

deklaratif, 2) pengetahuan prosedural, 3) pengetahuan kondisional dalam 

pembelajaran. 

1) Pengetahuan deklaratif, mengacu kepada pengetahuan tentang fakta dan konsep-

konsep matematika yang dimiliki seseorang atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemikirannya dan perhatiannya dalam memecahkan masalah 

matematika. Jadi, pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang diri sendiri 

sebagai pembelajar serta strategi, keterampilan, dan sumber-sumber belajar yang 

dibutuhkan untuk keperluan belajar. 

2) Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, 

bagaimana melakukan langkah-langkah atau strategi-strategi dalam suatu proses 

pemecahan masalah matematika. Jadi, pengetahuan prosedural adalah 

pengetahuan tentang bagaimana menggunakan apa saja yang telah diketahui 

dalam pengetahuan deklaratif tersebut dalam aktivitas belajarnya. 

3) Pengetahuan kondisional mengacu pada kesadaran seseorang akan kondisi yang 

mempengaruhi dirinya dalam memecahkan masalah yaitu: kapan suatu strategi 

seharusnya diterapkan, mengapa menerapkan suatu strategi dan kapan strategi 

tersebut digunakan dalam memecahkan masalah. Jadi pengetahuan kondisional 

yaitu pengetahuan tentang bilamana hal-hal tersebut tidak digunakan, mengapa 

suatu prosedur berlangsung dan dalam kondisi bagaimana berlangsungnya, 

mengapa suatu prosedur lebih baik daripada prosedur-prosedur yang lain. 
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Berdasarkan beberapa para ahli tentang pengetahuan metakognisi, maka 

pengetahuan metakognisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

tentang diri sendiri termasuk kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya 

sendiri serta kesadaran tentang strategi berpikir yang digunakan dalam memecahkan 

masalah. 

 

b. Pengalaman atau regulasi atau keterampilan metakognitif (metacognitive 

experiences or regulation or skill). 

Desoete menggambarkan keterampilan metakognisi sebagai kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mengendalikan keterampilan kognitifnya sendiri. 

Keterampilan metakognitif diperlukan untuk kesuksesan belajar, mengingat 

keterampilan metakognitif memungkinkan peserta didik mampu mengelola 

kecakapan kognitif dan mampu melihat kelemahannya sehingga dapat dilakukan 

perbaikan pada tindakan-tindakan berikutnya. Lebih lanjut, Eriawati (2013: 61) 

menyatakan bahwa peserta didik yang menggunakan keterampilan metakognitifnya 

memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan peserta didik yang tidak 

menggunakan keterampilan metakognitifnya. Hal ini karena keterampilan 

metakognitif memungkinkan peserta didik untuk melakukan perencanaan, mengikuti 

perkembangan, dan memantau proses belajarnya. 

Desoete menyatakan ada empat komponen dalam keterampilan 

metakognisi,yaitu: 
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1) Orientation or prospective prediction skills guarantee working slowly when 

exercises are new or complex and working fast with easy or familiar tasks. 

2) Planning skills make children thank in advance of how, when and why to act in 

order to obtain their purpose through a sequence of sub goals leading to the 

main problem goal. 

3) Monitoring skills are the on-line, self regulated control of used cognitive 

strategies through concurrent verbalization during the actual performance, in 

order to identify problem and modify plans. 

4) Evaluations skill can be define as the retrospective (or off-line) verbalization 

after the event has transpired, where children look at what strategies where used 

and whether or not they led to a desired result. 

Yang artinya menurut Desoete, komponen pertama yaitu, orientasi atau 

kemampuan prediksi berkaitan dengan aktivitas seseorang melakukan pekerjaan 

secara lambat, bila permasalahan (tugas) itu mudah atau sudah dikenal. Komponen 

yang kedua yaitu, kemampuan perencanaan mengacu pada kegiatan berpikir awal 

seseorang tentang bagaimana, kapan dan mengapa melakukan tindakan guna 

mencapai tujuan melalui serangkaian tujuan khusus menuju pada tujuan utama 

permasalahan. Yang ketiga yaitu, kemampuan monitoring mengacu pada kegiatan 

pengawasan seseorang terhadap strategi kognitif yang digunakannya selama proses 

pemecahan masalah guna mengenali masalah dan memodifikasi rencana. Kemudian 

yang keempat yaitu, kemampuan evaluasi yang didefinisikan sebagai verbalisasi 

mundur yang dilakukannya setelah kejadian berlangsung, dimana seseorang melihat 
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kembali strategi yang telah ia gunakan dan apakah strategi tersebut mengarahkannya 

pada hasil yang diinginkan atau tidak. 

North Central Reegional Educational Laboratory (NCREL) (2012) 

mengemukakan tiga elemen dasar dari metakognisi secara khusus dalam menghadapi 

tugas, yaitu mengembangkan rencana tindakan (developing a plan of action), 

memonitor rencana tindakan (maintaining/monitoring the plan), dan mengevaluasi 

rencana tindakan (evaluating the plan). Lebih lanjut NCREL memberikan petunjuk 

untuk melaksanakan ketiga elemen metakognisi tersebut sebagai berikut: 

1) Sebelum peserta didik mengembangkan rencana tindakan perlu menanyakan 

kepada dirinya sendiri tentang hal-hal berikut: 

a) Pengetahuan awal apa yang membantu dalam memecahkan tugas ini? 

b) Petunjuk apa yang digunakan dalam berpikir? 

c) Apa yang pertama saya lakukan? 

d) Mengapa saya membaca pilihan (bagian ini)? 

e) Berapa lama saya mengerjakan tugas ini secara lengkap? 

2) Selama peserta didik merencanakan tindakan perlu mengatur/memonitoring 

dengan menanyakan pada dirinya sendiri tentang hal berikut: 

a) Bagaimana saya melakukannya? 

b) Apakah saya berada di jalur yang benar? 

c) Bagaimana saya melanjutkannya? 

d) Informasi apa yang penting untuk diingat? 

e) Haruskah saya pindah ke petunjuk yang lain? 



43 

 

f) Haruskah saya mengatur langkah-langkah bergantung pada kesulitan? 

g) Apa yang perlu dilakukan jika saya tidak mengerti? 

3) Setelah peserta didik selesai melaksanakan rencana tugas, peserta didik akan 

melakukan evaluasi yaitu: 

a) Seberapa baik saya melakukannya? 

b) Apakah saya memerlukan pemikiran khusus yang lebih banyak atau yang 

lebih sedikit dari yang saya pikirkan? 

c) Apakah saya dapat mengerjakan dengan cara yang berbeda? 

d) Bagaimana saya dapat mengaplikasikan cara berfikir ini pada masalah yang 

lain? 

e) Apakah saya perlu kembali pada tugas itu untuk mengisi kekosongan pada 

ingata saya? 

Keterampilan metakognitif yang dikemukakan oleh Kaune dalam (Masykur: 

59) sebagai aktivitas metakognisi dalam menyelesaikan masalah matematika sebagai 

“The three activities planning, monitoring, and reflection are main categories... that 

includes metacognitive activities of learners and teacher”. Maksudnya, aktivitas 

merencanakan, memantau dan refleksi termasuk dalam aktivitas metakognisi peserta 

didik dan guru. 

1) Proses merencanakan, pada proses ini diperlukan peserta didik untuk meramal 

apakah yang akan dipelajari, bagaimana masalah itu dikuasai dan kesan dari 

masalah yang dipelajari, dan merencanakan cara tepat untuk memecahkan suatu 

masalah. 
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2) Proses memantau, pada proses ini peserta didik perlu mengajukan pertanyaan 

pada dirinya sendiri: “Apa yang saya lakukan?”, “Apa makna dari soal ini?”, 

“Bagaimana saya harus menyelesaikannya?”, “Mengapa saya tidak memahami 

soal ini?”. 

3) Proses menilai atau evaluasi, pada proses ini peserta didik membuat refleksi 

untuk mengetahui bagaimana suatu kemahiran, nilai dan suatu pengetahuan yang 

dikuasai oleh peserta didik tersebut. Mengapa peserta didik tersebut mudah/  sulit 

untuk menguasainya, dan apa tindakan/ perbaikan yang harus dilakukan. 

Keterampilan metakognitif terdiri dari sub komponen sebagai berikut. Pertam, 

planning adalah kemampuan merencanakan aktivitas belajarnya. Kedua, information 

management strategies, adalah kemampuan strategi mengelola informasi berkenaan 

dengan proses belajar yang dilakukan. Ketiga, comprehension monitoring merupakan 

kemampuan dalam memonitor proses belajarnya dan hal-hal yang berhubungan 

dengan proses tersebut. Keempat, debugging strategies adalah kemampuan strategi-

strategi debugging yaitu strategi yang digunakan untuk membetulkan tindakan-

tindakan yang salah dalam belajar. Kelima, evaluation adalah kemampuan 

mengevaluasi strategi belajarnya, apakah ia akan mengubah strateginya, menyerah 

pada keadaan, atau mengakhiri kegiatan tersebut. 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud keterampilan metakognitif dalam 

penelitian ini adalah keterampilan berpikir seseorang untuk menyadari proses 

berpikirnya sendiri yang berkaitan dengan keterampilan perencanaan, monitoring dan 

evaluasi dalam memecahkan masalah. Keterampilan perencanaan adalah kegiatan 
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berpikir awal seseorang tentang, bagaimana, kapan dan mengapa melakukan tindakan 

guna mencapai tujuan utama permasalahan. Keterampilan monitoring adalah kegiatan 

pengawasan seseorang terhadap strategi kognitif yang dipergunakannya selama 

memecahkan masalah, guna mengenali masalah dan memodifikasi rencana. 

Sedangkan keterampilan evaluasi didefinisikan sebagai pengecekan seseorang 

melihat kembali strategi yang telah digunakan dan apakah strategi tersebut 

mengarahkannya pada hasil yang diinginkan atau tidak. 

 

3. Strategi Kognitif 

Menurut Gagne dalam Frans (2005: 4) Strategi kognitif ialah kemampuan 

internal yang terorganisasi yang dapat membantu peserta didik dalam proses belajar, 

proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. 

Strategi kognitif dalam pemecahan masalah matematika, meliputi: a) strategi 

heuristik, b) strategi berfikir maju, c) strategi berfikir mundur, d) strategi berfikir 

induktif, dan e) strategi berfikir deduktif (Nurdin, 2016:70). 

a. Strategi Heuristik 

Strategi heuristik dalam pemecahan masalah adalah menemukan jawaban atau 

suatu masalah dengan cara yang tidak ketat, seperti dengan menggambar, membuat 

diagram, atau analogi. Heuristik dapat menyalurkan pikiran peserta didik sehingga 

dia tidak bekerja secara membabi-buta atau mencoba-coba tanpa arah. Petunjuk 

strategi heuristik, yaitu: 
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1) Pilihlah jenis heuristik yang sesuai dengan karakteristik masalah yang sedang 

dipecahkan. 

2) Gambar atau diagram dalam heuristik bukan penyelesaian akhir suatu 

masalah, tetapi hanya alat bantu untuk memecahkan masalah. 

 

b. Strategi Berfikir Mundur 

Strategi berfikir mundur adalah strategi pemecahan masalah yang bertitik 

tolak dari tujuan yang telah diketahui (hal yang ditanyakan), kemudian menemukan 

jalan untuk menuju ke tujuan tersebut. Kegunaannya untuk menemukan cara 

pemecahan efektif terhadap masalah yang dapat dipecahkan dengan berbagai cara dan 

banyak melibatkan konsep atau prinsip. Petunjuknya adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi hal yang ditanyakan dalam soal atau masalah. 

2) Pikirkan komponen yang harus disediakan untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

3) Selidiki apakah komponen tersebut sudah tersedia dalam soal atau harus dicari 

dengan menggunakan hal-hal yang diketahui dalam soal. 

4) Jika ya, maka selesaikan masalah tersebut. 

 

c. Strategi Berfikir Maju 

Strategi berfikir maju adalah strategi pemecahan masalah berangkat dari hal-

hal yang diketahui, kemudian memikirkan berbagai jalan, bahkan dengan jalan 

mencobanya untuk sampai pada tujuan (hal yang ditanyakan). Kegunaannya yaitu 
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untuk memecahkan masalah yang tidak terlalu banyak menggabungkan (melibatkan) 

konsep atau prinsip. Petunjuknya adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal atau masalah 

2) Pikirkan rumus atau cara yang dapat menggabungkan hal yang diketahui 

dengan hal yang ditanyakan. 

3) Pilih rumus atau cara yang tepat untuk menyelesaikannya. 

 

d. Strategi Berfikir Induktif 

Strategi berfikir induktif adalah strategi pemecahan masalah yang berpangkal 

dari hal-hal yang khusus, selanjutnya secara bertahap menuju kepada suatu simpulan 

atau sifat yang umum. Kegunaanya adalah untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan menformulasi rumus umum atau mengkontruksi sifat-sifat atau 

syarat-syarat umum dari suatu prinsip. Petunjuknya sebagai berikut: 

1) Identifikasi premis-premis khusus yang diketahui dalam soal. 

2) Formulasi premis-premis khusus sehingga terlihat kesamaan bentuk atau 

polanya. 

3) Generalisasi bentuk atau pola tersebut untuk memperoleh simpulan yang 

bersifat umum. 

 

e. Strategi Berfikir Deduktif 

Prosedur berfikir deduktif adalah prosedur berfikir yang berpangkal dari hal 

(pertanyaan) yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat 

khusus. Kegunaannya untuk memecahkan yang berkaitan dengan penggunaan rumus 
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umum, sifat-sifat umum, atau syarat-syarat umum dari suatu prinsip pada hal-hal 

yang bersifat khusus. Petunjuknya adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

2) Pilih rumus, sifat, atau syarat umum dari suatu prinsip yang mengkaitkan hal-

hal yang diketahui dengan hal-hal yang ditanyakan. 

3) Substitusikan hal-hal yang diketahui ke dalam rumus,sifat, atau syarat umum 

untuk memperoleh jawaban dari hal yang ditanyakan. 

 

C. Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Mengoptimalkan 

Keterampilan Metakognitif 

 

Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan         

     Mengoptimalkan Keterampilan Metakognitif 

 

Tahap Aspek Metakognitif 

Tahap-1 

Orientasi peserta didik pada masalah 
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan alat bahan yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena atau demonstrasi atau 

cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi 

peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih 

 Peserta didik menggali 

pengetahuan awal yang terkait 

dengan masalah yang diberikan. 

Tahap-2 

Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 
Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasi tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

 Guru membimbing peserta didik 

dalam merencanakan dan 

melaksanakan prosedur 

penyelesaian, strategi kognitif yang 

digunakan, dan pengetahuan awal 

yang relevan dalam menyelesaikan 

masalah yang diberikan. 

Tahap-3 

Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok 
Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

 Guru membimbing peserta didik 

dalam memantau prosedur 

penyelesaian, pengetahuan awal 

yang relevan dan strategi kognitif 

yang digunakan. 
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Tahap Aspek Metakognitif 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan, dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan, video, dan model serta 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

 Peserta didik merancang sebuah 

solusi sebagai hasil dari 

penggunaan strategi kognitif. 

 Peserta didik mengoreksi sendiri 

apa yang telah dilakukannya 

deengan pekerjaan temannya 

Tahap-5 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

 Peserta didik membetulkan 

tindakan-tindakan yang salah 

dalam belajar. 

 Peserta didik melihat kembali 

strategi yang telah digunakan untuk 

mengarahkannya pada hasil yang 

diinginkan. 

 

D. Sistem Persamaan Linear 

Sistem persamaan linear merupakan salah satu model dan masalah 

matematika yang banyak dijumpai di dalam berbagai disiplin, termasuk matematika, 

statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Sistem-sistem 

persamaan linear muncul secara langsung dari masalah-masalah nyata, dan 

merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah-masalah lain, misalnya 

penyelesaian sistem persamaan nonlinear simultan (Sahid, 2005: 51). 

Suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan 

linear dalam sejumlah berhingga variabel. Sistem persamaan liniear satu variabel 

adalah suatu persamaan yang memuat satu buah variabel dengan pangkat tertinggi 

dari variabel adalah satu. Adapun sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu 

persamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari masing-
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masing variabel adalah satu. Secara umum sistem persamaan linear adalah sebuah 

himpunan terhingga persamaan linear dalam peubah-peubah 𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛.  

Persamaan adalah kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih 

peubah (variabel) yang dihubungkan dengan relasi “=”. Suatu persamaan dalam 

matematika merupakan sebuah ekspresi kesamaan (memuat tanda sama dengan, “=”) 

yang melibatkan konstanta, variabel (peubah), koefisien dan operasi-operasi hitung 

matematika. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan 

dan tidak memuat variabel (peubah). Adapun variabel adalah lambang pengganti 

suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Sementara koefisien 

adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Di dalam 

sebuah persamaan, komponen-komponen yang dijumlahkan dan dikurangkan disebut 

suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar 

yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ekspresi di sebelah kiri tanda “=” 

disebut ruas kiri, sedangkan disebelah kanannya disebuh ruas kanan. 

Sebuah garis dalam bidang xy dapat disajikan secara aljabar dengan sebuah 

persamaan berbentuk 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑦 = 𝑏. Persamaan jenis ini disebut persamaan linear 

dalam peubah x dan y. Secara lebih umum kita dapat mendefinisikan suatu persamaan 

linear dalam n peubah 𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛 sebagai suatu persamaan yang dapat disajikan 

dalam bentuk 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 = 𝑏 dengan 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, dan b konstanta 

real. Peubah-peubah dalam suatu persamaan linear kadang-kadang disebut yang tak 

diketahui (Howard Anton, 2013: 21). 
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Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai 

variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. 

Penyelesaian dari suatu persamaan linear 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 = 𝑏 adalah 

barisan n bilangan 𝑠1, 𝑠2, … . , 𝑠𝑛 sedemikian sehingga pasangan tersebut tersebut 

terpenuhi jika kita mensubstitusikan 𝑥1 = 𝑠1, 𝑥2 = 𝑠2, … , 𝑥𝑛 = 𝑠𝑛. Himpunan 

semua penyelesaian persamaan itu disebut himpunan penyelesaiannya atau kadang-

kadang sebagai penyelesaian umum persamaan. Setiap sistem persamaan linear 

mungkin tidak mempunyai penyelesaian, mempunyai tepat satu penyelesaian, atau 

mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. 

Bentuk-bentuk persamaan persamaan linear sebenarnya telah dikenal sejak 

anak-anak duduk dibangku SD kelas rendah. Sebagai contoh, 2 (...) + 3 = 9. 

Berapakah (...) ? Jika kita mengganti (...) itu dengan x, maka bentuk persamaan itu 

menjadi 2x + 3 = 9. Ekspresi tersebut merupakan contoh persamaan linear satu 

peubah (variabel). Peubah yang ditinjau dalam hal ini adalah x. Secara umum, 

persamaan linear satu peubah berbentuk 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 dengan 𝑎; 𝑏; 𝑐 𝜖 𝑅 dan 𝑎 ≠ 0. 

Simbol x menyatakan peubah pada persamaan linear tersebut. Suatu bilangan real t 

merupakan solusi dari persamaan linear 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 apabila 𝑎𝑡 + 𝑏 = 𝑐. Sebagai 

contoh, 3 adalah solusi dari persamaan linear 2x + 3 = 9 karena  2(3) + 3 = 9. 

Di sekolah menengah, diperkenalkan bentuk ekspresi matematika berikut 

2𝑥 + 3𝑦 = 10 ... (1) 

2𝑥 +  3𝑦 +  4𝑧 =  31 ... (2) 



52 

 

 Ekspresi (1) merupakan contoh persamaan linear dua variabel sedangkan 

ekspresi (2) merupakan contoh persamaan linear tiga variabel.Untuk menyelesaiakan 

sistem persamaan linear dua variabel maka dapat digunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Metode Grafik 

a) Menggambar grafik dengan metode titik potong sumbu 

b) Bila kedua garis berpotongan pada satu titik didapat sebuah anggota  yaitu 

(x,y). 

c) Bila kedua garis sejajar (tidak berpotongan) maka tidak didapat anggota 

himpunan penyelesaian. 

d) Bila kedua garis berimpit maka didapat himpunan penyelesaian yang tak 

berhingga. 

2. Metode Substitusi 

Metode substitusi yaitu menggantikan satu variabel dengan variabel dari 

persamaan yang lain. 

3. Metode eliminasi 

Mretode eliminasi yaitu metode untuk menentukan nilai dari salah satu 

variabel dengan cara menghilangkan variabel lain. 

4. Metode Eliminasi-Sunstitusi 

Metode eliminasi-substitusi yaitu menggabungkan metode eliminasi dan 

substitusi. 
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Adapun untuk menyelesaiakan sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) 

maka lebih mudah digunakan metode eliminasi-substitusi. Di perguruan tinggi, 

diajarkan metode menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu: 

1. Eliminasi Gauss-Jordan 

Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan suatu prosedur sistematis untuk 

menyelesaikan sistem persamaan linear yang didasarkan pada gagasan mereduksi 

matriks yang diperbesar menjadi bentuk yang cukup sederhana sehingga sistem 

persamaan linear tersebut dapat diselesaikan dengan mencongak. Matriks yang cukup 

sederhana yang dimaksud disini adalah matriks eselon baris dan matriks eselon baris 

tereduksi. Eliminasi Gauss dapat digunakan untuk memperoleh matriks eselon baris, 

sedangkan eliminasi Gauss-Jordan dapat digunakan untuk mendapatkan eselon baris 

tereduksi. 

Matriks yang diperbesar untuk suatu sistem persamaan 

𝑥1 + 𝑥2 +  2𝑥3 = 9 

2𝑥1 + 4𝑥2 − 3𝑥3 = 1 

3𝑥1 + 6𝑥2 − 5𝑥3 = 0 

Adalah: 

[
1 1
2
3

4
6
    

2 9
−3
−5

1
0
 ] 

Ketika menyusun sebuah matriks yang diperbesar, peubah-peubah harus 

ditulis dalam urutan yang sama dalam setiap persamaan dan konstanta harus berada di 

sebelah kanan. Metode dasar untuk menyelesaiakan suatu sistem persamaan linear 



54 

 

adalah menggantikan sistem yang diberikan dengan suatu sistem baru yang 

mempunyai himpunan penyelesaian yang sama, tetapi yang lebih mudah diselesaikan. 

Sistem baru ini pada umumnya diperoleh dalam serangkaian langkah dengan 

menerapkan tiga jenis operasi berikut ini untuk menghilangkan peubah secara 

sistematis. 

a. Kalikan sebuah persamaan dengan sebuah konstanta tak nol 

b. Pertukarkan dua persamaan. 

c. Tambahkan perkalian dari suatu persamaan ke persamaan lainnya. 

Cara di atas disebut operasi baris elementer yang digunakan untuk 

menyelesaikan sistem persamaan linear. Dari contoh di atas, kita akan menyelesaikan 

sistem dengan menggunakan operasi pada baris-baris matriks yang diperbesar. 

[
1 1
2
3

4
6
    

2 9
−3
−5

1
0
 ] Tambahkan -2 kali baris pertama ke baris kedua  

[
1 1
0
3

2
6
    

2 9
−7
−5

−17
0

 ] Tambahkan -3 kali baris pertama ke baris ketiga 

[
1 1
0
0

2
3
    

2 9
−7
−11

−17
−27

 ] Kalikan baris kedua dengan 
1

2
  

[
1 1
0
0

1
3
    

2 9

−
7

2

−11

−
17

2

−27

 ] Tambahkan -3 kali baris kedua ke baris ketiga 
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[
1 1
0
0

1
0
    

2 9

−
7

2

−
1

2

−
17

2

−
3

2

 ] Kalikan baris ketiga dengan -2  

[
1 1
0
0

1
0
    

2 9

−
7

2

1

−
17

2

3

 ]  Tambahkan -1 kali baris kedua ke baris pertama 

[
1 0
0
0

1
0
    

11

2

36

2

−
7

2

1

−
17

2

3

 ]  Kalikan - 
11

2
 kali baris ketiga ke baris pertama dan 

7

2
 kali baris 

   ketiga ke baris kedua untuk memperoleh: 

[
1 0
0
0

1
0
    

0 1
0
1

2
3
 ]  Penyelesaiannya: 𝑥 = 1, 𝑦 = 2, 𝑧 =  3 

 Contoh di atas merupakan suatu contoh matriks yang berbentuk eselon baris 

tereduksi. Untuk menjadi bentuk ini, sebuah matriks harus mempunyai sifat-sifat 

berikut ini: 

a. Jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari nol, maka angka tak nol pertama 

dalam baris tersebut adalah sebuah angka 1. (Kita sebut ini utama 1). 

b. Jika ada sebarang baris yang seluruhnya terdiri dari nol, maka baris-baris ini 

dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks. 

c. Jika sebarang dua baris yang berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari nol, 

utama 1 dalam baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan utama 1 dalam 

baris yang lebih atas. 

d. Masing-masing kolom yang berisi sebuah utama 1 mempunyai nol di temapt 

lainnya. 
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Suatu matriks yang mempunyai sifat a, b, dan c (tetapi tidak perlu 4) disebut 

matriks berbentuk eselon baris. Dan jika kita membuat matriks menjadi eselon baris 

tereduksi maka prosedur tersebut dinamakan eliminasi Gauss-Jordan. 

 

2. Aturan Cramer 

Bunyi aturan Cramer dalam Howard Anton (161), yaitu: 

Jika 𝐴𝑥 = 𝑏 merupakan suatu sistem n persamaan linear dalam n peubah 

sedemikian sehingga (A) ≠ , maka sistem tersebut, mempunyai suatu persamaan yang 

unik. Penyelesaian ini adalah: 

𝑥1 = 
det(𝐴1)

det(𝐴)
, 𝑥2 = 

det(𝐴2)

det(𝐴)
, . . . , 𝑥𝑛 = 

det(𝐴𝑛)

det(𝐴)
 

Dengan 𝐴𝑗 adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entri-entri pada 

kolom ke-j dari A dengan entri-entri pada matriks 

𝑏 =  

[
 
 
 
 
𝑏1

𝑏2.
..

𝑏3]
 
 
 
 

 

Untuk menyelesaikan suatu sistem n persamaan dalam n peubah dengan 

aturan Cramer, kita perlu menghitung 𝑛 + 1  determinan dari matriks-matriks 𝑛 𝑥 𝑛. 

Untuk sistem yang lebih dari tiga persamaan, eliminasi Gauss jauh lebih efisien 

karena kita hanya perlu mereduksi satu 𝑛 𝑥 ( 𝑛 + 1 ) matriks yang diperbesar. Akan 

tetapi, aturan Cramer memberikan satu rumus untuk mencari penyelesaian jika 

determinan matriks koefisiennya tak nol. 
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E. Keefektifan 

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang artinya berhasil, 

ditaati, mengesankan, berlaku, manjur, mustajab. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id/efektif)  kata effective diserap menjadi efektif 

yang artinya tidak jauh berbeda yaitu 1. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya); 2. manjur atau mujarab (tentang obat); 3. dapat membawa hasil; berhasil 

guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; 4. mulai berlaku (tentang undang-undang, 

peraturan);  Efektif adalah adanya pengaruh yang dapat membawa hasil (efek). 

Efektivitas disimpulkan sebagai tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

Sesuatu dikatakan efektif apabila berdampak menghasilkan sesuatu yang 

mengesankan atau berhasil.  

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya 

suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian 

efektivitas menurut Moore D. Kenneth dalam Mohammad Syarif Sumantri (2015: 1) 

yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, atau semakin besar 

persentasi target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Adapun efektivitas 

menurut Mohammad Syarif Sumantri (2015: 1) adalah seberapa besar tingkat 

kelekatan tujuan pembelajaran yang dicapai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dari sejumlah input. 

http://kbbi.web.id/efektif
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Dari pengertian efektivitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan 

waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut telah 

ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dapat dipadankan dalam pembelajaran seberapa 

jauh tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan capaian 

kualitas, kuantitas dan waktu. Dalam konteks kegiatan pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan efektivitasnya, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai sesuai harapan. 

Dalam pembejalaran matematika juga terdapat keefektivitasan dalam 

penerapannya di dalam kelas. Pembelajaran matematika yang efektif yaitu dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan dibutuhkan peserta didik serta menantang dan 

mendukung peserta didik agar selalu belajar dengan baik. Terkait keektivitasan dalam 

penerapan suatu model, teknik, pendekatan, atau strategi pembelajaran berarti bahwa 

adanya kesesuaian antara model dan semua komponen pengajaran yang telah 

diprogramkan dalam suatu pembelajaran sebagai persiapan yang tertulis. 

Pada mata pelajaran matematika, hasil pembelajaran dikatakan berhasil jika 

mencapai kriteria ideal ketuntasan. Dalam BSNP kriteria ideal ketuntasan untuk 

masing-masing indikator adalah 75%. Tetapi masing-masing satuan pendidikan 

sendirilah yang menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mempertimbangkan 

tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber data pendukung 

dalam penyelenggaraan pembelajaran. Pada penelitian kali ini pembelajaran 

dikatakan efektif jika hasil tes pelajaran matematika mencapai nilai 65. Hal ini sesuai 
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dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah sasaran penelitian yaitu MTs 

Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa. 

Keefektifan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif dilihat dari 4 aspek, yaitu: 

1. Aktivitas Peserta didik 

Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu 

peserta didik belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta didiklah yang menjadi 

subyek, dialah pelaku kegiatan belajar. Agar peserta didik berperan sebagai pelaku 

kegiatan belajar, maka guru hendaknya merencanakan pembelajaran yang menuntut 

peserta didik banyak melakukan aktivitas belajar sendiri atau mandiri. Hal ini bukan 

berarti membebani peserta didik dengan banyak tugas, aktivitas atau paksaan-

paksaan. Tetapi peserta didik belajar mandiri dengan materi-materi yang telah 

diberikan agar peserta didik lebih berminat dalam belajar dan berkembang pikiranya 

dengan tujuan ilmu yang didapat secara mandiri bermanfaat bagi masa depanya. 

Dalam pelaksanaanya kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik bukan 

berarti guru tidak begitu banyak melakukan aktivitas, tetapi guru selalu memberi 

petunjuk tentang apa yang harus dilakukan peserta didik, mengarahkan, menguasai, 

dan mengadakan evaluasi. Dengan demikian dalam suatu proses pembelajaran peserta 

didik yang harus aktif, fungsi guru hanya sebatas membantu. 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi 

pembelajaran sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah 

laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dalam kegiatan belajar, subyek 
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didik atau peserta didik harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar 

sangat diperlukan adanya aktivitas. 

Paul D. Dierich dalam Hamalik (2012: 170) membagi aktivitas/ kegiatan 

belajar dalam 8 kelompok, yaitu: 

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati oranglain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 
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g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain. 

 

2. Hasil Belajar Matematika 

Menurut Oemar Hamalik (2012: 30) memberikan pengertian tentang hasil 

belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang 

dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan 

tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar dapat diartikan 

sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mengalami 

proses belajar-mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar 

tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan atau peningkatan 

sikap, kebiasaan, pengetahuan, keuletan, ketabahan, penalaran, kedisiplinan, 

keterampilan dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. 

Belajar menimbulkan perubahan perilaku dan pembelajaran adalah usaha 

mengadakan perubahan perilaku dengan mengusahakan terjadinya proses belajar 

dalam diri peserta didik. Perubahan dalam kepribadian ditunjukkan oleh adanya 

perubahan perilaku akibat belajar. Dalam usaha memudahkan memahami dan 
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mengukur perubahan perilaku maka perilaku kejiawaan manusia dibagi menjadi tiga 

domain atau ranah, yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik. Kalau belajar 

menimbulkan perubahan perilaku, maka hasil belajar merupakan hasil perubahan 

perilakunya. Oleh karena perubahan perilaku kejiwaan meliputi ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik maka hasil belajar yang mencerminkan perubahan perilaku juga 

meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator dalam melihat ketercapaian 

tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Menurut Ngalim dalam Rahma Fitri, 

Helma & Hendra Syarifuddin (2014: 18) pengertian belajar adalah: 

a.  Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana perubahan itu dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

b. Belajar merupakan sesuatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar; seperti 

perubahan-perubahan terjadi pada diri seseorang bayi. 

c. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap; harus 

merupakan akhir dari pada suatu periode waktu yang panjang. Beberapa lama 

periode waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu 

hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung 

berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. 
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d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian 

pemecahan suatu masalah/berfikir, keterampilan kecakapan, kebiasaan, ataupun 

sikap. 

Hasil belajar adalah penguasaan yang dicapai oleh peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dari suatu 

kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang dinyatakan dengan 

skor/nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar setelah proses pembelajaran. 

Pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil belajar penting dilakukan sebab hasil belajar 

sebagai ungkapan dan perwujudan hasil dari pelaksanaan pembelajaran. 

 Hasil belajar matematika adalah peserta didik mampu memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Peserta 

didik juga diharapkan mampu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

3. Kesadaran Metakognitif 

Kesadaran metakognitif berkembang dari hanya sekedar pengetahuan 

(knowledge) dan pengaturan pengetahuan (regulation of cognition) menjadi strategi 

dan keterampilan yang mendorong peserta didik memecahkan permasalahan dan 

berpikir tingkat tinggi (Schraw & Dennison, 1994). Berdasarkan perkembangan 
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kesadaran metakognitif didefinisikan kemampuan dalam melakukan refleksi, 

memahami, dan mengontrol pembelajaran. 

Kesadaran metakognitif merujuk pada kesadaran berpikir mengenai apa yang 

dipikirkan dan merefleksi atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Seorang anak 

dengan kesadaran metakognitif bertanggung jawab terhadap proses belajar yang 

dilakukannya. Ia secara sadar mengetahui tujuan belajarnya, mengetahui cara atau 

proses berpikir untuk mencapainya, dan mengetahui pula cara mengetahui bahwa 

tujuan tersebut telah tercapai. Anak dengan kesadaran demikian juga akan menyadari 

apa yang telah diketahui, belum diketahui, dan perlu diketahui, serta mengetahui pula 

kelebihan maupun keterbatasannya (Mahmudi, 2013). 

Kesadaran metakognitif akan mendorong tumbuhnya keingintahuan 

konstruktif pada diri anak. Dalam aktivitas penyelesaian masalah, misalnya, anak 

dengan kesadaran metakognitif tidak akan puas dan berhenti ketika jawaban atau 

solusi masalah itu telah ditemukan, melainkan akan senantiasa mengajukan 

pertanyaan kepada diri sendiri (self-questioning) atau berdialog dengan diri sendiri 

(inner-dialogue) untuk memantau proses berpikirnya. Misalnya, ia akan bertanya 

mengapa jawaban ini telah sesuai?, apakah terdapat jawaban lain?, apakah ada 

strategi lain untuk menjawab masalah ini?, apakah strategi ini dapat diterapkan pada 

masalah lain?, dan sebagainya. Kesadaran demikian sangat penting dimunculkan 

dalam aktivitas penyelesaian masalah karena memang suatu masalah belum dikatakan 

telah diselesaikan hanya karena telah ditemukannya solusi dari masalah itu, 
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melainkan jika anak telah menyadari sepenuhnya akan proses berpikir yang dilakukan 

untuk menemukan solusi itu. 

Kesadaran metakognitif akan mendorong anak menjadi peka dan kritis 

terhadap kemajuan belajar yang telah dicapainya. Anak dengan kesadaran demikian 

akan senantiasa mengevaluasi diri (self-evaluation) mengenai kelebihan maupun 

keterbatasannya dalam mencapai suatu pemahaman tertentu. Selanjutnya kesadaran 

demikian dijadikan dasar untuk memperbaiki diri, yakni mengatasi keterbatasan dan 

memperkuat kelebihan yang telah dimilikinya. Ketika anak mengungkapkan secara 

verbal proses berpikirnya, maka saat itu ia telah menata ulang pemahamannya. 

Demikian pula, ketika ia memperhatikan ungkapan verbal proses berpikir temannya, 

ia juga akan mempertajam proses berpikirnya. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa kesadaran metakognitif akan menunjang keberhasilan proses belajar anak. 

Kesadaran metakognitif tidak hanya penting dalam menunjang keberhasilan 

proses belajar anak di kelas, melainkan juga akan menunjang kesuseksan individu 

dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam berbagai jenjang apapun, seseorang 

memerlukan kesadaran demikian untuk menentukan suatu program atau tujuan 

tertentu, termasuk tujuan hidup, menentukan strategi untuk mencapai tujuan itu, 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan 

itu, dan mengevaluasi ketercapaian tujuan itu. 
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4. Respons Peserta didik 

Respons merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam 

bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. Pembentukan stimulus dan 

respons (antara aksi dan reaksi) merupakan aktivitas belajar, berkat latihan yang terus 

menerus, dan respons itu akan menjadi erat, terbiasa dan otomatis. 

a. Respons positif 

Sebuah bentuk respons, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau 

memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma 

yang berlaku dimana individu itu berada. 

b. Respons negatif 

Bentuk respons, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan 

penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana 

individu itu berada. 

Respons adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil dari akhir adanya 

simulasi atau rangsangan, respons terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Respons atau reaksi yang reflektif (terjadi tanpa didasari oleh reseptor), dimana 

reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai ke otak sebagai pusat kesadaran. 

b. Respons atau reaksi yang disadari, dimana stimulus yang diterima sampai ke otak 

sebagai pusat kesadaran dan benar-benar disadari oleh reseptor. 
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F. Perangkat Pembelajaran 

1. Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/ bahan/ alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (Ika Lestari, 

2013: 63). Dengan demikian, silabus dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran setiap kali melaksanakan pembelajaran. 

Sebagai rancangan program pembelajaran, silabus memuat berbagai macam 

hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, yakni menjawab persoalan 

tentang: 

a. Tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran? 

Pertanyaan ini berkaitan dengan rumusan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan. 

b. Materi apa yang harus dipelajari peserta didik sehubungan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai? Pertanyaan ini berkaitan 

dengan penentuan pokok-pokok materi yang berhubungan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 
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c. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar standar kompetensi dan kompetensi 

dasar itu dapat tercapai? Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan strategi dan 

metode pembelajaran, penetapan media yang bermuara pada pengalaman belajar 

yang harus dilakukan setiap peserta didik. 

d. Bagaimana menentukan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian 

kompetensi? Pertanyaan ini berkaitan dengan perumusan indikator hasil belajar 

dan penetapan sistem evaluasi pembelajaran (Wina Sanjaya, 2010: 167). 

Atas dasar tersebut, maka silabus dirancang sesuai dengan standar isi, dan 

sesuai dengan kondisi setiap sekolah. Dengan demikian, bisa terjadi setiap sekolah 

akan memiliki silabus yang berbeda. Oleh sebab itu, silabus dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sekolah. 

Penyusunan silabus harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

a. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam 

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

b. Relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian 

materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

c. Sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara 

fungsional dalam mencapai kompetensi. 

d. Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten (ajek, taat asas) antara 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sistem penilaian. 
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e. Memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber 

belajar, dan sistem penilaian. 

f. Aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan 

ilmu, pengetahuan, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang 

terjadi. 

g. Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi 

peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan 

tuntutan masyarakat. 

h. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi 

(kognitif, afektif, dan psikomotorik). 

Silabus sebagai rancangan program memiliki beberapa manfaat penting bagi 

semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Dalam sebuah silabus terdapat 

hal-hal penting seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar, pokok-pokok 

materi termasuk pengalaman belajar dan alat penilaian yang dapat dijadikan acuan 

beserta alokasi waktu untuk setiap kompetensi yang harus dicapai. Dengan demikian, 

untuk guru bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran, seperti pedoman dalam penyelenggaraan suatu proses pembelajaran. 

Untuk para adminstrator termasuk kepala sekolah, silabus dapat dijadikan 

sebagai rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah seperti penentuan 

skala prioritas dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang 

keberhasilan guru menyelenggarakan pembelajaran termasuk dalam merencanakan 
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program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru. Adapun bagi 

pengawas, silabus bermanfaat untuk melakukan supervisi sekolah, misalnya untuk 

memberikan layanan dan bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan, atau untuk 

mengobservasi apakah pembelajaran yang dilakukan guru berada pada jalur yang 

sesuai. 

Menurut Mohammad S. Sumantri (2015: 209)  secara garis besar silabus dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok kepentingan berkaitan dengan tiga 

pertanyaan mendasar dalam pembelajaran, yaitu: a). kompetensi apa yang hendak 

dikuasi peserta didik, b). Bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk menguasai 

kompetensi itu, c). Bagaimana mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh 

peserta didik. Dari sini jelas bahwa silabus memuat pokok-pokok kompetensi dan 

materi, pokok-pokok strategi pembelajaran dan pokok-pokok penilaian. 

a. Komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dikuasi , meliputi: SK, 

KD, TIK/Indikator, dan materi pembelajaran. 

b. Komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi, memuat pokok-

pokok kegiatan dalam pembelajaran. 

c. Kompetensi yang berkaitan dengan cara mengetahui pencapaian kompetensi, 

mencakup: teknik penilaian yang berisi jenis penilaian dan bentuk penilaian, dan 

instrumen penilaian. 

d. Komponen pendukung, terdiri dari alokasi waktu dan sumber belajar. 
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2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Menurut Wina Sanjaya (2010: 165), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2006 menyatakan bahwa: 

“Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

 

Ada guru yang beranggapan, mengajar bagi seorang guru adalah tugas rutin 

atau pekerjaan keseharian, dengan demikian guru yang berpengalaman tidak perlu 

membuat perencanaan, sebab ia telah tahu apa yang harus dikerjakannya di dalam 

kelas. Pendapat itu mungkin ada benarnya seandainya mengajar hanya dianggap 

sebagai proses menyampaikan materi pelajaran. Tetapi, mengajar adalah proses 

mengatur lingkungan supaya peserta didik belajar yang kemudian diistilahkan dengan 

pembelajaran. Dengan demikian, maka setiap proses pembelajaran selamanya akan 

berbeda tergantung pada tujuan, materi pelajaran, serta karakteristik peserta didik 

sebagai subjek belajar. Oleh sebab itu, guru perlu merencanakan pembelajaran 

dengan matang sebagai bagian dari tugas profesionalnya. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen 

yang satu sama lain saling berkaitan, dengan demikian maka merencanakan 
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pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap komponen yang saling 

berkaitan. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan setiap kali 

pertemuan atau lebih. Di dalam Permendikbud No.22 Tahun 2016 diuraikan 

komponen-komponen RPP yang terdiri atas: 

a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

b. Identitas mata pelajaran atau tema/ subtema 

c. Kelas/ Semester 

d. Materi Pokok 

e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 

f. Tujuan Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan 

kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 

h. Materi pelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi. 

i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 
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j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan. 

l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup; dan 

m. Penilaian hasil pembelajaran. 

Adapun dalam Wina Sanjaya (2010: 165) dalam RPP minimal ada 5 

komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, 

media, dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. 

a. Tujuan pembelajaran 

Dalam menyusun RPP kedudukan rencana tujuan pembelajaran dalam hal ini 

matematika memegang peranan yang penting karena proses pembelajaran itu 

membawa peserta didik menuju suatu terminal dalam satuan pendidikan berbeda. 

Tiap satuan pendidikan berbeda terminal yang dituju. Kita harus merencanakan 

tujuan pembelajaran matematika untuk SD, SMP, dan SMA yang berbentuk hierarki 

mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Merencanakan tujuan 

pembelajaran matematika sekolah sesuai dengan fungsi diajarkannya matematika di 

sekolah yaitu agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat, dan peserta didik 

mampu menghadapi perubahan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu 

berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, 

cermat, jujur, efisien, dan efektif, dapat menggunakan matematika dan pola pikir 
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matematika dalam mempelajari berbagai ilmu (Ali Hamzah & Muhlisrarini: 2014: 

90). 

Direncanakan juga tujuan pembelajaran matematika agar peserta didik 

mempunyai kemampuan, yaitu menunjukkan pemahaman konsep matematika yang 

dipelajari, keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, menggunakan penalaran 

pada pola sifat atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, menunjukkan 

kemampuan strategi dalam merumuskan dan menyelesaikan model matematika dalam 

pemecahan masalah, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan. 

b. Materi/ isi 

Materi atau isi pelajaran berkenaan dengan bahan pelajaran yang harus 

dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perencanaa bahan 

pembelajaran matematika dengan mempelajari aspek materi matematika meliputi 

fakta, konsep,  prinsip dan skill dengan kriteria berikut: 

1) Tujuan instruksional 

2) Penjabaran materi pelajaran 

3) Relevansinya dengan kebutuhan peserta didik 

4) Kesesuaian dengan masyarakat 

5) Materi pelajaran yang mengandung segi etika 

6) Penyusunan yang sistematis dan logis 
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7) Sumber materi pelajaran 

8) Mengidentifikasi satuan bahasa yang mencakup satuan bahan pelajaran sebagai 

landasan dalam penyusunan satuan pelajaran dan cara menentukannya. 

c. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi adalah rancangan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

strategi. Dengan demikian, strategi dan metode itu tidak bisa dipisahkan. Strategi dan 

metode pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan yang berhubungan dengan bidang kongnitif berbeda strategi dan metode yang 

digunakan dengan tujuan dalam bidang afektif dan psikomotorik. Demikian juga 

materi yang diajarkan berupa data dan fakta harus berbeda strategi dan metode yang 

digunakan dengan mengajarkan konsep dan prinsip. Masing-masing memiliki 

perbedaan. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan stratego dan metode 

adalah bahwa strategi dan metode itu harus dapat mendorong peserta didik untuk 

beraktivitas sesuai dengan gaya belajarnya. Proses pembelajaran harus 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,  menyenangkan, memberikan ruang yang 

cukup untuk pengembangan prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 

d. Media dan sumber belajar 

Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk 

mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah 
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segala sesuatu yang mengandung pesan yang harus dipelajari sesuai dengan materi 

pelajaran. Penentuan media dan sumber belajar harus sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan karakteristik daerah. Suatu media dan sumber belajar yang 

digunakan tidak mungkin cocok untuk semua peserta didik. 

e. Evaluasi 

Evaluasi diarahkan bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan setiap 

peserta didik dalam pencapaian hasil belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap peserta didik. Oleh 

sebab itu, dalam RPP setiap guru tidak hanya menentukan tes sebagai alat evaluasi 

akan tetapi juga menggunakan nontes dalam bentuk tugas, wawancara dan lain 

sebagainya. 

Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 juga diuraikan prinsip 

penyusunan RPP, yaitu sebagai berikut: 

a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, 

nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

b. Partisipasi aktif peserta didik. 

c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 
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d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 

f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, 

dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cemal Tosun & Erdal Senocak yang berjudul 

“The Effects of Problem Based Learning on Metacognitive Awareness and 

Attitudes on toward Chemistry of Prospective Teachers with Different Academic 

Backgrounds” bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana PBL mempengaruhi 

kesadaran metakognitif calon guru dengan latar belakang ilmu yang berbeda 

serta sikap mereka terhadap kimia. Penelitian ini meliputi program General 
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Kimia PSCTEP dan SSSTEP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Problem 

Basic Learning memberikan efek yang positif pada peningkatan metakognitif 

peserta didik PSCTEP yang berlatar belakang kemampuan lemah. Namun, PBL 

tidak memberikan efek positif pada tingkat kesadaran metakognitif peserta didik 

SSSTEP yang berkemampuan tinggi. PBL juga memberikan efek positif yang 

signifikan terhadap pengetahuan prosedural, pengetahuan kondisional, 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi peserta didik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh John T.Ajai, Benjamin I. Imoko, & Emmanuel 

I.O’kwu tentang “Comparison of the Learning Effectiveness of Problem Basic 

Learning (PBL) and Conventional Method of Teaching Algebra” menunjukkan 

peserta didik yang diajarkan materi Aljabar dengan menggunakan PBL lebih 

unggul dibanding peserta didik diajar dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. Nilai rata-rata post-test peserta didik PBL ditemukan secara 

signifikan berbeda dari rekan-rekan mereka dalam kelompok konvensional. 

Temuan ini mengungkapkan khasiat penggunaan PBL dalam meningkatkan 

prestasi peserta didik dalam aljabar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Semra Sungur & Ceren Tekkaya berjudul “Effects 

of Problem Basic Learning and Traditional Instruction on Self Regulated 

Learning” menyimpulkan bahwa PBL meningkatkan keterampilan regulasi diri 

peserta didik kelas X. PBL berbeda dari strategi pengajaran lainnya karena 

menempatkan peserta didik pada pusat autentik. Peserta didik bergelut dalam 

masalah, mereka mengembangkan kemampuan evaluasi secara kritikal dan 
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memperoleh pengetahuan baru dan mencapai komitmen untuk belajar sepanjang 

hidupnya. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jaturong Lertchuwongsa & Duanghathai 

Katwibun berjudul “10th Grade Students’ Metacognition In A Mathematics 

Problembased Learning (PBL) Classroom” menyimpulkan bahwa keseluruhan 

tingkat pengetahuan kondisional berada pada level yang baik. Peserta didik 

dengan tingkat pencapaian matematika yang tinggi dapat memahami kondisi 

yang lebih rumit daripada peserta didik dengan tingkat pencapaian matematika 

yang rendah. Tingkat perencaan juga berada pada kategori baik, hal ini terlihat 

dari kekompakan peserta didik berdiskusi dan bertukar ide sebelum memecahkan 

masalah. Tingkat manajemen informasi juga berada pada kategori baik yakni 

peserta didik menggunakan pencatata, tabel atau diagram untuk mengelolah 

informasi. Tingkat pemantauan pemahaman peserta didik juga berada pada level 

baik, karena mereka memantau pemahaman sendiri dengan memverifikasi 

pemahaman mereka dengan pemahaman teman-temannya. Tingkat evaluasi 

peserta didik juga berada pada level baik, karena peserta didik dapat 

mengevaluasi pekerjaan dan membuatnya lebih jelas dan sederhana untuk diri 

mereka sendiri. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Pangestuningsih yang berjudul "Penerapan 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Balas 

Klumprik I/434 Surabaya” menyimpulkan bahwa penggunaan model 
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pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

peserta didik kelas IV SDN Balas Klumprik I/434 Surabaya. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan meningkatnya persentase akitivitas dan hasil belajar peserta 

didik yang secara signifikan terus mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus 

II. 

 

H. Kerangka Pikir 

Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan 

dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika perlu diberikan kepada peserta didik 

untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Namun, dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas adakalanya tidak berjalan dengan lancar, alhasil peserta didik 

tidak dapat menerima materi pelajaran secara optimal. Hal ini bisa saja karena guru 

kurang tepat dalam menerapkan model pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut 

menjadi guru yang profesional yang terampil dalam memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelas, peserta didik dan materi pelajaran yang 

akan disampaikan. 

Model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif peserta didik merupakan model pembelajaran yang efektif digunakan 

dalam pembelajaran matematika. Peserta didik terlibat dalam pemecahan masalah 

melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 
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keterampilan untuk memecahkan masalah. Selain itu, membantu peserta didik 

mengembangkan proses berfikirnya dan belajar secara dewasa melalui pengalaman 

yang menjadikan peserta didik mandiri. 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif akan mengajak peserta didik untuk belajar lebih aktif. 

Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas 

pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, tidak mengharapkan peserta didik hanya 

sekedar mendengarkan, mencatat kemudian menghapal materi pelajaran, akan tetapi 

peserta didik aktif berfikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya 

menyimpulkan. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak mereka, baik 

untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan masalah, maupun 

mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Selain itu, 

melibatkan aktivitas berfikir peserta didik yang meliputi proses mengembangkan 

perencanaan, memonitor pelaksanaan, dan mengevaluasi proses berfikirnya dalam 

pemecahan masalah. 

Sintaks model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif lebih banyak memberikan ruang dan kesempatan bagi 

peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan peserta 

didik yang sangat dominan dalam proses pembelajaran matematika menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, LKPD dan buku peserta didik yang 

berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks dunia nyata menuntun peserta 

didik untuk aktif menganalisis masalah dan menyelesaikannya sesuai dengan 
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pengetahuan peserta didik yang dituangkan dalam ide-ide mereka. Anggapan bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit tidak lagi menjadi momok yang 

mengerikan bagi peserta didik. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran ini 

dapat menumbuhkan respons positif peserta didik terhadap pelajaran matematika. 

Mengetahui dan menyadari bagaimana belajar dan mengetahui strategi kerja 

mana yang sesuai merupakan suatu kemampuan yang sangat berharga. Dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif peserta didik pada saat menerapkan 

model pembelajaran berbasis masalah, maka peserta didik dipandu untuk dapat 

menyadari apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka tidak ketahui serta 

bagaimana mereka memikirkan hal tersebut agar dapat diselesaikan. Dengan 

membiasakan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika, maka dapat 

membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pemberian masalah terutama 

selama proses pembelajaran berlangsung, berarti memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk membangun konsep matematika dan mengembangkan 

keterampilan matematikanya. 

Dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif, maka akan berdampak 

pula pada kesadaran metakognitif peserta didik. Dengan meningkatnya kesadaran 

metakognitif, peserta didik terlatih untuk selalu merancang strategi, mengingat, 

mengorganisasi informasi yang dihadapinya dalam menyelesaikan masalah. 

Meningkatkan kesadaran dalam proses berpikir dan pembelajaran, maka peserta didik 

harus dapat mengawali pikirannya dengan merancang, memantau serta menilai apa 



83 

 

yang seharusnya dipelajarinya, sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan oleh 

peserta didik menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis mayor dan hipotesis minor 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hipotesis Mayor 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif efektif diterapkan di kelas VIII MTs Madani Alauddin 

Paopao Kabupaten Gowa ditinjau dari aktivitas peserta didik, hasil belajar peserta 

didik, kesadaran metakognitif peserta didik, dan respons peserta didik. 

2. Hipotesis Minor 

a. Skor rata-rata hasil belajar peserta didik setelah diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif mencapai nilai KKM = 65.  

b. Skor rata-rata gain ternormalisasi yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif paling tidak berada pada kategori sedang. 

c. Proporsi ketuntasan klasikal setelah diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif mencapai ketuntasan klasikal minimal 85%. 
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d. Skor kesadaran metakognitif peserta didik setelah diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif paling tidak berada pada kategori sedang. 

e. Skor rata-rata respons peserta didik  setelah diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif paling tidak berada pada kategori positif. 


