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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variasi data 

yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian pada kelas eksperimen yang 

diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif. Adapun data yang akan dianalisis adalah data 

keterlaksanaan pembelajaran, data aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, data 

hasil belajar peserta didik, data kesadaran metakognitif dan data respons peserta didik 

terhadap pembelajaran. 

 

a. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Data keterlaksanaan pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif diperoleh 

dengan menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang diamati 

selama 6 kali pertemuan. Observasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian ini dinilai mulai dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir pembelajaran. Setiap aspek dinyatakan dengan memberikan tanda cek 

() dan kemudian diberikan skor 1–4, dimana untuk penentuan skor tersebut 
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berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Data keterlaksanaan pembelajaran untuk 

setiap aspek dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran dalam   

            menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan  

                  Mengoptimalkan Keterampilan Metakognitif 

Pertemuan Rata-Rata Kategori 

Pertemuan I 3,25 Terlaksana  

Pertemuan II 3,19 Terlaksana  

Pertemuan III 3,31  Terlaksana 

Pertemuan IV 3,56 Terlaksana 

Pertemuan V 3,69 Sangat Terlaksana 

Pertemuan VI 3,75 Sangat Terlaksana 

Rata-Rata Total 3,46 Terlaksana  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif, diperoleh rata-rata keterlaksanaan pembelajaran dengan 

model pembelajaran tersebut adalah 3,46. Data tersebut menunjukkan bahwa 

keterlaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran tersebut berada pada 

kategori terlaksana. 

Dari data keterlaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan, diketahui 

bahwa terjadi penurunan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Rata-rata 

keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama adalah 3,25 berada pada 

kategori terlaksana dan pada pertemuan kedua diperoleh rata-rata 3,19 berada pada 

kategori terlaksana. Terjadi penurunan pada indikator ketiga yaitu guru meyajikan 

masalah dan pada indikator keenam yaitu guru membagikan LKPD kepada setiap 

kelompok dan menjelaskan cara pengerjaan setiap soal pada setiap kelompok. 
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Indikasi terjadinya penurunan disebabkan karena peserta didik belum terbiasa 

mengerjakan masalah yang disajikan di LKPD yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Peserta didik belum terbiasa mengabstraksi masalah dunia nyata menjadi 

kalimat matematika. Hal inilah yang menyebabkan guru membutuhkan waktu lebih 

banyak untuk membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. 

Sappaile (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Metode 

Pemecahan Masalah Terhadap Hasil Belajar Matematika” menyarankan agar dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada saat peserta didik mengerjakan soal, 

diharapkan guru memandu dan membantu peserta didik yang tidak memiliki 

bayangan penyelesaian soal yang dihadapinya, tetapi tidak diharapkan bantuan 

sampai pada tahap penyelesaian. Adapun keterlaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan ketiga sampai pada pertemuan keenam terus mengalami peningkatan 

hingga diperoleh rata-rata keterlaksaan pembelajaran sebesar 3,75 berada pada 

kategori sangat terlaksana. 

Secara keseluruhan, ketercapaian aktivitas guru dalam menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif 

mulai dari pertemuan pertama sampai akhir mengalami peningkatan. Hal ini 

disebabkan karena pada setiap akhir pertemuan dilakukan diskusi dengan observer 

tentang kekurangan-kekurangan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Hal 

ini memungkinkan untuk memperbaiki penampilan guru pada pertemuan-pertemuan 

berikutnya dengan memperhatikan aspek yang dinilai kurang pada pertemuan 

sebelumnya. 
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Sejalan dengan pendapat Lisa Pagander & Jason Read dalam penelitiannya 

yang berjudul “Is Problem-Based Learning (PBL) An Effective Teaching Method? A 

Study Based on Existing Research”, menyatakan bahwa as teachers we are expected 

to “know” our students’ needs and abilities and provide individual support. We must 

be able to plan classes and activities to reach all of our students, not just the top 

achievers. Yang berarti bahwa sebagai guru kita diharapkan untuk “tahu” kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik dan memberikan dukungan individual. Kita harus 

mampu merencanakan kelas dan kegiatan yang melibatkan seluruh peserta didik, 

bukan hanya untuk berprestasi. 

Pendapat dari Barrows & Tamblyn (1980) menyatakan bahwa: 

“The role of the tutor in a PBL classroom is not to convey knowledge to the 

students but rather to facilitate their learning experience. The students are supposed 

to understand and determine what it is they need to learn and how to do this on their 

own with only guidance from the tutor”. 

 

Peran guru dalam kelas PBL tidak untuk menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik melainkan untuk memfasilitasi pengalaman belajar mereka. Para peserta 

didik yang seharusnya untuk memahami dan menentukan apa yang mereka butuhkan 

untuk belajar dan bagaimana melakukannya dengan hanya bimbingan dari tutor. 

Hasil analisis data pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran secara 

keseluruhan menunjukkan tiap aspek memenuhi kriteria keefektifan. Ini berarti 

keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif  berada pada kategori 

terlaksana. 
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b. Aktivitas Peserta Didik 

Data aktivitas peserta didik diperoleh melalui instrumen observasi aktivitas 

peserta didik yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Indikator 

aktivitas peserta didik terdiri dari 8 aspek observasi yang didasarkan pada 

karakteristik pembelajaran yang diterapkan. Observasi dilaksanakan dengan cara 

mengamati setiap aktivitas peserta didik berdasarkan petunjuk pada instrumen 

pengamatan yang dilakukan pada setiap pertemuan. Data yang diperoleh dari 

instrumen tersebut dirangkum pada setiap akhir pertemuan. Adapun skor rata-rata 

aktivitas peserta didik yang dikonversi berdasarkan rubrik penilaian aktivitas peserta 

didik dan rekapitulasi aktivitas peserta didik berdasarkan kategori aspek aktivitas 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Kategori aspek aktivitas peserta didik  

Aspek Observasi Skor Rata-Rata Kategori 

1 3,5 Sangat Aktif 

2 3,7 Sangat Aktif 

3 3,4 Aktif 

4 3,7 Sangat Aktif 

5 3,5 Sangat Aktif 

6 3,5 Sangat Aktif 

7 3,7 Sangat Aktif 

8 3,5 Sangat Aktif 

Rata-Rata Total 3,6 Sangat Aktif 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat digambarkan bahwa aktivitas peserta didik kelas 

VIII B yang diberi perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif, pada umumnya 

cenderung sangat aktif dengan rata-rata 3,6. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas peserta didik dalam 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif secara deskriptif memenuhi kriteria keefektifan. 

 

c. Hasil Belajar Peserta Didik 

1) Deskripsi Hasil Belajar Peserta Didik dengan Penerapan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Mengoptimalkan Keterampilan Metakognitif 

 

Data hasil belajar peserta didik dengan menggunakan tes hasil hasil belajar 

materi sistem persamaan linear dua variabel. Tes ini diberikan sebelum dan setelah 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif. Analisis deskriptif terhadap skor hasil belajar matematika 

peserta didik dengan implementasi model model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.3. Statistik Skor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas VIII 

       MTs Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa dengan          

       Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan      

       Mengoptimalkan Keterampilan Metakognitif 

 

Statistik Pre-Test Post-Test 

Ukuran Sampel 33 33 
Skor Ideal 100 100 

Skor Maximum 56,25 100 
Skor Minimum 8,75 62,50 
Skor rata-rata 29,36 82,46 
Rentang Skor 47,50 37,50 

Standar Deviasi 12,56 10,07 

Skewness 0,222 0,011 
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Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dinyatakan bahwa dari 33 peserta didik yang 

diberikan pretest sebelum penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif, pada umumnya memiliki tingkat hasil 

belajar yang cenderung sangat rendah dengan rata-rata sebesar 29,36 dan standar 

deviasi 12,56. Nilai tertingginya adalah 56,25 dan nilai terendahnya 8,75. Sedangkan 

tingkat hasil belajar peserta didik yang diberikan posttest setelah penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif, 

pada umumnya cenderung tinggi dengan rata-rata sebesar 82,46 dengan standar 

deviasi sebesar 10,07. Nilai tertingginya adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 

62,50. 

Jika hasil belajar matematika peserta didik dikelompokkan ke dalam 5 

kategori maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentasi sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Skor Hasil Belajar Peserta  

      Didik dalam Pembelajaran dengan Menerapkan Model            

      Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Mengoptimalkan    

      Keterampilan Metakognitif di Kelas VIII B MTs Madani Alauddin 

      Paopao Kabupaten Gowa 

 

Interval Kategori 
Pre test Post test 

Frekuensi Persentase(%) Frekuensi Persentase(%) 

0– 54 
Sangat 

Rendah 
32 96,97 0 0,00 

55 – 64 Rendah 1 3,03 1 3,03 

65 – 79 Sedang 0 0,00 12 36,36 

80 – 89 Tinggi 0 0,00 11 33,33 

90 – 100 
Sangat 

Tinggi 
0 0,00 9 27,27 
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Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan skor 

hasil belajar peserta didik pada pre test berada pada kategori sangat rendah dengan 

persentase sebesar 96,97%. Hal ini berarti bahwa kemampuan awal peserta didik 

dalam materi sistem persamaan linear dua variabel sebelum penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif 

masih tergolong sangat rendah. 

Adapun pada data  post-test menunjukkan skor hasil belajar peserta didik yang 

persentasenya terbanyak berada pada kategori sedang yaitu 12 orang. Hal ini berarti 

bahwa kemampuan akhir peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 82,46. Adapun peserta 

didik yang skor hasil belajarnya berada pada kategori tinggi sebanyak 11 orang dan 9 

peserta didik memperoleh skor hasil belajar yang berada pada kategori sangat tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

setelah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif secara deskriptif memenuhi  kriteria keefektifan. 

 

2) Peningkatan Nilai Pretest ke Posttest Peserta Didik 

Berdasarkan data pretest dan posttest berkaitan hasil belajar peserta didik 

maka selanjutnya dilakukan analisis nilai gain terhadap peningkatan hasil belajar 

peserta didik. Adapun hasil analisis tentang peningkatan hasil belajar peserta didik 

sebelum dan setelah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Peningkatan Nilai Pretest ke Postest Hasil  

     Belajar Peserta Didik Kelas VIII B MTs Madani Alauddin Paopao 

      Kabupaten Gowa 
 

Statistik Nilai Satistik 

Ukuran Sampel 33 

Skor Ideal 1 

Skor Maximum 1,00 

Skor Minimum 0,57 

Skor rata-rata 0,76 

Rentang Skor 0,43 

Standar Deviasi 0,12 

Skewness 0, 367 

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dinyatakan bahwa peningkatan hasil belajar 

peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif berada pada kategori tinggi dengan rata-

rata sebesar 0,76 dengan standar deviasi 0,12. Adapun nilai tertingginya adalah 1,00 

dan nilai terendahnya adalah 0,57.  

Jika peningkatan hasil belajar matematika peserta didik dikelompokkan ke 

dalam 3 kategori maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Peningkatan Skor Hasil Belajar 

      Peserta Didik Kelas VIII B MTs Madani Alauddin Paopao        

      Kabupaten Gowa 

Skor Kategori Frekuensi Persentase(%) 

0,00 < g < 0,30 Peningkatan Rendah 0 0,00 

0,30 ≤ g < 0,70 Peningkatan Sedang 12 36,36 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Peningkatan Tinggi 21 63,64 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dinyatakan bahwa dari 33 peserta didik, terdapat 

21 peserta didik yang mengalami peningkatan hasil belajar dalam kategori tinggi 

dengan persentase sebesar 63,64% dalam pembelajaran matematika dengan 
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menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif. Ini berarti bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan 

tentang materi sistem persamaan linear dua variabel setelah penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar 

matematika peserta didik sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif memenuhi 

kriteria keefektifan. 

 

3) Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berlaku di Mts. Madani 

Alauddin Paopao Kabupaten Gowa yakni 65, maka tingkat pencapaian ketuntasan 

hasil belajar matematika peserta didik secara klasikal pada kelas eksperimen dengan 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7. Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII B  

      MTs Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

 
KKM 

Persentase Ketuntasan Klasikal (%) 

Tuntas Tidak Tuntas 

Pretest 
65 

0 100 

Posttest 96,97 3,03 

 Tabel di atas menunjukan bahwa persentase peserta didik yang tuntas secara 

klasikal sebesar 96,97% > 64,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

deskriptif hasil belajar matematika peserta didik pada penerapan model pembelajaran 
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berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif memenuhi 

kriteria keefektifan. 

 

d. Kesadaran Metakognitif 

Data kesadaran metakognitif peserta didik diperoleh dengan menggunakan 

angket kesadaran metakognitif peserta didik. Angket tersebut diberikan setelah 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif. Analisis deskriptif terhadap skor kesadaran metakognitif 

peserta didik dengan implementasi model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.8. Statistik Skor Kesadaran Metakognitif Peserta Didik Kelas VIII B 

       MTs Madani Alauddin Paopao dengan Implementasi Model       

       Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Mengoptimalkan        

       Keterampilan Metakognitif 

 

Statistik Nilai Satistik 

Ukuran Sampel 33 

Skor Ideal 5 

Skor Maximum 4,08 

Skor Minimum 3,17 

Skor rata-rata 3,68 

Rentang skor 0,91 

Standar Deviasi 0,24 

Skewness 0,126 

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dinyatakan bahwa tingkat kesadaran 

metakognitif peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif berada pada kategori tinggi 

dengan rata-rata sebesar 3,68 dengan standar deviasi 0,24. 
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Distribusi frekuensi data kesadaran metakognitif peserta didik selama 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Kesadaran Metakognitif    

        Peserta Didik Kelas VIII B MTs Madani Alauddin Paopao      

        Kabupaten Gowa 

Skor Rata-rata Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 ≤  𝑿 < 1,5 Sangat Rendah 0 0,00 

1,5 ≤  𝑿 < 2,5 Rendah 0 0,00 

2,5 ≤  𝑿 < 3,5 Sedang 11 33,33 

3,5 ≤  𝑿 < 4,5 Tinggi 22 66,67 

4,5 ≤ 𝑿 ≤ 5,0 Sangat Tinggi 0 0,00 

Rata-rata 3,68 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh informasi bahwa frekuensi terbanyak 

skor kesadaran metakognitif peserta didik berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 

22 orang dengan persentase sebesar 66,67% dan sisanya berada pada kategori sedang 

dengan persentase sebesar 33,33%. Hal ini menunjukkan bahwa skor kesadaran 

metakognitif peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif secara deskriptif memenuhi 

kriteria keefektifan. 

 

e. Respons Peserta Didik 

Data respons peserta didik diperoleh dengan menggunakan lembar angket 

respons peserta didik. Angket tersebut diberikan setelah menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif. 

Analisis deskriptif terhadap skor respons peserta didik dengan implementasi model 
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pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.10. Statistik Skor Respons Peserta Didik Kelas VIII B Mts Madani 

         Alauddin Paopao dengan Implementasi Model Pembelajaran         

         Berbasis Masalah dengan Mengoptimalkan Keterampilan       

         Metakognitif 

 

Statistik Nilai Satistik 

Ukuran Sampel 33 

Skor Maximum 4,00 

Skor Minimum 2,77 

Skor rata-rata 3,53 

Standar Deviasi 0,29 

Skewness -0,847 

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat dinyatakan bahwa respons peserta didik setelah 

diberi perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif berada pada kategori positif dengan rata-

rata sebesar 3,53 dengan standar deviasi 0,29. 

Respons peserta didik selama penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Skor Respons Peserta didik Kelas VIII B  

        MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

Skor Rata-rata Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1,0– 1,4 Negatif 0 0,00 

1,5 – 2,4 Cenderung Negatif 0 0,00 

2,5 – 3,4 Cenderung Positif 12 36,36 

3,5 – 4,0 Positif  21 63,64 

Rata-rata 3,53 
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Berdasarkan tabel 4.11. di atas, diperoleh informasi bahwa frekuensi 

terbanyak berada pada kategori positif yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 

sebesar 63,64% dan sisanya sebanyak 12 peserta didik memiliki respons cenderung 

positif terhadap pembelajaran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa respons peserta 

didik terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif adalah positif dengan rata-rata 3,53. 

Dengan demikian secara deskriptif kriteria keefektifan terpenuhi. 

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial pada bagian ini digunakan untuk pengujian 

hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu: 

 

a. Hasil Belajar Matematika 

 Hipotesis a1 

 𝐻0: 𝜇 ≤ 64, 9 lawan  𝐻1: 𝜇 > 64,9. 

µ: parameter skor rata-rata hasil belajar post test peserta didik 

 Hipotesis a2 

𝐻0: 𝜇𝑔 ≤ 0,29 lawan 𝐻1: 𝜇𝑔 > 0,29 

µg : parameter skor rata-rata nilai gain ternormalisasi peserta didik 

 Hipotesis a3 

𝐻0: 𝜋 ≤ 84,9% lawan 𝐻1: 𝜋 > 84,9% 

π = proporsi skor rata-rata ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik 



139 
 

b. Kesadaran Metakognitif 

𝐻0: 𝜇𝑚 ≤ 3,49 lawan 𝐻1: 𝜇𝑚 > 3,49 

𝜇𝑚 = parameter skor rata-rata kesadaran metakognitif  peserta didik 

 

c. Respons Peserta Didik 

𝐻0: 𝜇𝑟 ≤ 3,49 lawan 𝐻1: 𝜇𝑟 > 3,49 

𝜇𝑟 = parameter skor rata-rata respons peserta didik 

Berdasarkan  hasil analisis diperoleh data sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

 

1) Uji Normalitas 

 

a) Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

Setelah dilakukan pengolahan data,  hasil uji normalitas data hasil belajar 

matematika peserta didik kelas VIII B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten 

Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12. Uji Normalitas Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII B MTs.          

        Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

 Shapiro-Wilk 

Statistic Df P-Value 

Post Test 0, 9785 33 0.7411 

Dari hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada tabel 4.12, diperoleh p-value = 

0,7411. Karena p-value lebih besar dari α = 0,05 (0,7411>0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa data hasil belajar peserta didik berasal dari populasi yang 
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berdistribusi normal. Uji normalitas ini sebagai uji prasyarat untuk melakukan uji t 

untuk menjawab hipotesis penelitian. 

 

b) Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

Setelah dilakukan pengolahan data,  hasil uji normalitas data peningkatan 

hasil belajar peserta didik kelas VIII B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten 

Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13. Uji Normalitas Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas  

         VIII B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

 Shapiro-Wilk 

Statistic Df P-Value 

Post Test 0,9565 33 0,205 

Dari hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada tabel 4.13, diperoleh p-value = 

0,205. Karena p-value lebih besar dari α = 0,05 (0,205 > 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa data tentang hasil belajar peserta didik berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Uji normalitas ini sebagai uji prasyarat untuk melakukan uji t 

untuk menjawab hipotesis penelitian. 

 

2) Uji t 

 

a) Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

Pengujian rata-rata hasil belajar peserta didik pada post test terhadap KKM 

dilakukan dengan menggunakan uji one sample t test. Adapun  hasil pengujian data 
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hasil belajar peserta didik kelas VIII MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten 

Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 4.14. Uji Hipotesis Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII B MTs.  

         Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

Test Value = 64,9 

Post test 
P-Value 

1,085e-11 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh p-value < α (1,085e-

11<0,05). Dengan demikian H0 ditolak, ini berarti rata-rata hasil belajar peserta didik 

setelah diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif  mencapai KKM=65. 

 

b) Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

Pengujian rata-rata peningkatan hasil belajar peserta didik dilakukan dengan 

menggunakan uji one sample t test. Adapun  hasil pengujian data peningkatan hasil 

belajar peserta didik kelas VIII B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. Uji Hipotesis Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII 

 B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

Test Value = 0.29 

Nilai Gain 
P-Value 

2.2e-16 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh p-value = 2,2e-16. 

Karena p-value lebih kecil dari α = 0,05 (2,2e-16 < 0,05) maka H0 ditolak. Ini berarti 

rata-rata peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diajar dengan model 
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pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif  

paling tidak berada pada kategori sedang. 

 

3) Uji Proporsi 

Pengujian ketuntasan klasikal peserta didik dilakukan dengan menggunakan 

uji proporsi. Untuk uji proporsi dengan menggunakan taraf signifikan 5% di peroleh 

Z tabel = 1,64. Untuk uji hipotesis pihak kanan, H0 diterima jika Z ≤ Z(0,5 – α), dan H0 

ditolak jika Z  >  Z(0,5 – α).  Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung = 1,952, 

dengan demikian H0 ditolak. Artinya proporsi siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan 65 adalah lebih dari 85% dari keseluruhan siswa yang mengikuti tes. 

 

b. Pengujian Hipotesis Kesadaran Metakognitif Peserta Didik 

 

1) Uji Normalitas 

Setelah dilakukan pengolahan data, hasil uji normalitas data kesadaran 

metakognitif peserta didik kelas VIII MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten 

Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16. Uji Normalitas Kesadaran Metakognitif Peserta Didik Kelas VIII 

 B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

Kesadaran 

Metakognitif 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df P-Value 

0,09755 33 0,6443 

Dari hasil uji normalitas Shapiro-wilk  pada tabel 4.16, diperoleh p-value = 

0,6443. Karena p-value ini lebih besar dari α = 0,05 (0,6443 > 0,05), maka dapat 
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disimpulkan bahwa data tentang kesadaran metakognitif peserta didik berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas ini sebagai uji prasyarat untuk 

melakukan uji t untuk menjawab hipotesis penelitian. 

 

2) Uji t 

Pengujian rata-rata kesadaran metakognitif peserta didik dilakukan dengan 

menggunakan uji one sample t test. Adapun  hasil pengujian data kesadaran 

metakognitif peserta didik kelas VIII B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten 

Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17. Uji Hipotesis Kesadaran Metakognitif Peserta Didik Kelas VIII B 

        MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

Test Value = 3,49 

Kesadaran Metakognitif 
P-Value 

0,007517 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh p-value = 0,007517. 

Karena p-value lebih kecil dari α = 0,05 (0,007517 < 0,05), maka H0 ditolak Ini 

berarti rata-rata kesadaran metakognitif peserta didik setelah diajar dengan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif 

paling tidak berada pada kategori sedang. 
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c. Pengujian Hipotesis Respons Peserta Didik 

 

1) Uji Normalitas 

Setelah dilakukan pengolahan data,  hasil uji normalitas data respons peserta 

didik kelas VIII B MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.18. Uji Normalitas Respons Peserta Didik Kelas VIII B MTs. Madani 

        Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

Respons 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df P-Value 

0,9364 33 0,05353 

Dari hasil uji normalitas Shapiro-wilk pada tabel 4.17, diperoleh p-value = 

0,05353. Karena p-value lebih besar dari α = 0,05 (0,05353 > 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa data respons peserta didik berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Uji normalitas ini sebagai uji prasyarat untuk melakukan uji t untuk 

menjawab hipotesis penelitian. 

 

2) Uji t 

Pengujian rata-rata respons peserta didik dilakukan dengan menggunakan uji 

one sample t test. Adapun  hasil pengujian data respons peserta didik kelas VIII MTs. 

Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.19. Uji Hipotesis Respons Peserta Didik Kelas VIII MTs. Madani    

                Alauddin Paopao Kabupaten Gowa 

 

Test Value = 3,49 

Respons 
P-Value 

0,021 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh p-value = 0,02. Karena 

p-value lebih kecil dari α = 0,05 (0,021 < 0,05), maka H0 ditolak. Hal ini berarti rata-

rata respons peserta didik setelah diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif  paling tidak berada pada 

kategori positif. 

3. Keefektifan Pembelajaran 

 

Keefektifan pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada 

kualitas dari 4 aspek yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas: (1) aktivitas 

peserta didik dalam pembelajaran, (2) hasil belajar peserta didik, (3) kesadaran 

metakognitif peserta didik, dan (4) respons peserta didik terhadap pembelajaran. 

 

a. Aktivitas Peserta Didik 

Aktivitas peserta didik dalam penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif dinyatakan efektif. 

Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran secara deskriptif berada pada kategori 

sangat aktif dengan skor rata-rata 3,6. 
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b. Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan inferensial, hasil belajar 

matematika peserta didik pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif dinyatakan efektif. Hasil belajar 

matematika peserta didik pada pre-test berada pada  kategori sangat rendah dengan 

nilai mean 29,36 dan  standar deviasi 12,56, sedangkan hasil belajar peserta didik 

pada post-test berada pada kategori tinggi dengan nilai mean 82,46  dan standar 

deviasi 10,07. 

Adapun tingkat ketuntasan secara klasikal pada pre-test sebesar 100% dalam 

kategori tidak tuntas sedangkan pada post-test tingkat ketuntasan secara klasikal 

sebesar 96,97% dalam kategori tuntas. Hasil uji hipotesis hasil belajar peserta didik 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata nilai gain ternormalisasi secara 

signifikan. 

 

c. Kesadaaran  Metakognitif  Peserta Didik 

Kesadaran  metakognitif  peserta didik setelah diajarkan dengan penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif dinyatakan efektif. Kesadaran metakognitif peserta didik secara 

deskriptif berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 3,68. Selanjutnya, secara 

inferensial, rata-rata kesadaran metakognitif peserta didik setelah diajar dengan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif  paling tidak berada pada kategori sedang. 
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d. Respons Peserta Didik 

Respons peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif dinyatakan efektif.  

Respons peserta didik secara deskriptif berada pada kategori positif dengan skor rata-

rata 3,53 dan secara inferensial rata-rata skor respons peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran  berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif  paling tidak berada pada kategori sedang. 

Secara umum, pencapaian keefektifan pembelajaran peserta didik kelas VIII 

MTs Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa diuraikan sebagai berikut: 

a. Aktivitas Peserta Didik 

Kriteria  : Aktif 

Pencapaian : Sangat Aktif 

Keputusan : Terpenuhi 

b. Hasil Belajar Peserta Didik 

1) Rata-rata hasil belajar secara deskriptif 

Kriteria  : Sedang 

Pencapaian  : Tinggi 

Keputusan  : Terpenuhi 

2) Hasil belajar peserta didik secara inferensial mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 

Kriteria  : 𝜇 > 64,9 
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Pencapaian  : Signifikan dengan 𝛼 = 0,05 

Keputusan  : Terpenuhi 

3) Peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran secara 

deskriptif 

Kriteria  : Peningkatan sedang 

Pencapaian  : Peningkatan tinggi 

Keputusan  : Terpenuhi 

4) Peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran secara 

inferensial pada nilai gain 

Kriteria  : 𝜇 > 0,29 

Pencapaian  : Signifikan dengan 𝛼 = 0,05 

Keputusan  : Terpenuhi 

5) Ketuntasan klasikal secara deskriptif 

Kriteria  : 𝐾𝐾 > 64,9 % 

Pencapaian  :  96,97% > 64,9% 

Keputusan  : Terpenuhi 

6) Ketuntasan klasikal secara inferensial 

Kriteria  : 𝜋 > 64,9 % 

Pencapaian  : Signifikan dengan 𝛼 = 0,05 

Keputusan  : Terpenuhi 
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c. Kesadaran Metakognitif 

1) Rata-rata skor kesadaran metakognitif peserta didik secara deskriptif 

Kriteria  : Sedang 

Pencapaian  : Tinggi 

Keputusan  : Terpenuhi 

2) Rata-rata skor kesadaran metakognitif peserta didik secara inferensial 

Kriteria  : 𝜋 > 3,49 

Pencapaian  : Signifikan dengan 𝛼 = 0,05 

Keputusan  : Terpenuhi 

d. Respons Peserta Didik 

1) Rata-rata skor respons peserta didik secara deskriptif 

Kriteria  : Positif 

Pencapaian  : Positif 

Keputusan  : Terpenuhi 

2) Rata-rata skor respons peserta didik secara inferensial 

Kriteria  : 𝜋 > 3,49 

Pencapaian  : Signifikan dengan 𝛼 = 0,05 

Keputusan  : Terpenuhi 

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh informasi bahwa kriteria hasil belajar 

peserta didik, aktivitas peserta didik, kesadaran metakognitif, dan respons peserta 

didik terpenuhi. Ini berarti bahwa model pembelajaran berbasis masalah dengan 
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mengoptimalkan keterampilan metakognitif efektif diterapkan dalam pembelajaran 

matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel peserta didik kelas VIII 

MTs. Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Aktivitas Peserta Didik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik pada setiap pertemuan diperoleh data bahwa delapan indikator 

yang diamati memenuhi kriteria efektif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa aktivitas 

peserta didik yang diharapkan terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

peserta didik memiliki perhatian yang besar dan antusias dalam belajar matematika, 

khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif. 

Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif 

tidak terlepas dari usaha guru yang selalu menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang menyenangkan serta selalu merefleksi pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dilakukan sebelumnya termasuk bagaimana agar aktivitas peserta didik yang 

diharapkan tercapai. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif, terlihat bahwa peserta didik 

tidak canggung dalam berdiskusi tentang cara tepat menyelesaikan soal dalam LKPD 
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yang diberikan. Bentuk aktivitas peserta didik misalnya pada saat guru meminta 

perwakilan kelompok untuk menyajikan dan mendemonstrasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, peserta didik aktif dan antusias dalam memaparkan jawaban mereka. 

Begitu pula dengan peserta didik yang antusias menanggapi jawaban pemaparan 

kelompok lain apabila jawaban tersebut tidak sesuai dengan jawaban yang 

diperolehnya atau mereka menanggapi jawaban dengan memaparkan jawaban dengan 

menggunakan metode yang berbeda namun hasil yang sama. 

Diskusi dan bahan ajar yang merupakan bagian penting dalam model 

pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif 

ikut menjadi aspek pendukung dalam meningkatkan aktivitas peserta didik. Bahan 

ajar yang berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks dunia nyata 

menuntun peserta didik untuk aktif menganalisis masalah dan menyelesaikannya 

sesuai dengan pengetahuan peserta didik yang dituangkan dalam ide-ide mereka. Hal 

ini didukung oleh pendapat Sutawidjaja dan  Jarnawi dalam (Sunaryo, 2014)  yang 

menyatakan bahwa “…anak atau pada usia berapa pun secara aktif terlibat dalam 

proses mendapatkan informasi dan membangun pengetahuannya sendiri”. Lebih 

lanjut, Vigotsky dalam (Sunaryo, 2014) menyatakan bahwa “siswa dapat secara 

efektif mengonstruksi pengetahuan  apabila ia berinteraksi dengan orang lain yang 

lebih tahu pengetahuan yang sedang dipelajarinya”. 

Kesadaran metakognitif sebagai suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada 

diri sendiri sehingga apa yang peserta didik lakukan dapat terkontrol secara optimal. 
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Para peserta didik yang terbiasa melakukan keterampilan metakognitif dalam 

memecahkan masalah, sadar akan kelebihan dan keterbatasannya dalam belajar. 

Artinya saat peserta didik mengetahui kesalahannya, mereka sadar untuk mengakui 

bahwa mereka salah, dan berusaha untuk memperbaikinya. Pembelajaran berbasis 

masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif ini menanamkan 

kesadaran bagaimana merancang, memonitor, serta mengontrol tentang apa yang 

mereka ketahui; apa yang diperlukan untuk mengerjakan dan bagaimana 

melakukannya. 

 

2. Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil belajar matematika peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif ditinjau dari tingkat kemampuan peserta didik berada pada 

kategori tinggi dengan tingkat ketuntasan klasikal mencapai 96,97% atau terdapat 32 

dari 33 peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 65, serta nilai rata-rata tes hasil 

belajar matematika yang diukur melalui pre test dan post test mengalami peningkatan 

yang signifikan. 

Secara keseluruhan, model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam memahami materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini ditunjukkan 

oleh klasifikasi gain ternormalisasi bahwa hasil belajar peserta didik berada pada 

kategori tinggi. 
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Gallagher & Stepien (1996) menyatakan bahwa: 

PBL has a positive impact on student's acquisition of domain specific 

knowledge. When the students were exposed to the PBL classroom, their achievement 

scores increased more than those students who learned the same content in the 

traditional classroom. 

 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki dampak positif untuk peserta didik 

pada perolehan domain pengetahuan yang lebih spesifik. Ketika peserta didik diajar 

pada kelas PBL, nilai prestasi mereka meningkat lebih dari para siswa yang belajar 

konten yang sama di ruang kelas tradisional. Selain itu, Anggo, dkk (2015) 

menyatakan bahwa “Metacognitive learning strategy emphasizes the emergence of 

self-awareness and knowledge of students to be able to use this awareness to solve a 

problem or to learn”, yang berarti bahwa strategi pembelajaran metakognitif 

menekankan munculnya kesadaran diri dan pengetahuan siswa untuk dapat 

menggunakan kesadaran ini untuk memecahkan masalah atau untuk belajar. 

 

3. Kesadaran Metakognitif 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran metakognitif peserta didik 

setelah diajar dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif berada pada kategori tinggi dengan skor 

rata-rata 3,68. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif dalam pembelajaran matematika di kelas, 

mendorong tumbuhnya keingintahuan konstruktif pada peserta didik, yakni dalam 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, peserta didik tidak akan puas dan 

berhenti ketika mereka menemukan jawaban dari masalah yang diberikan, namun 



154 
 

mereka senantiasa mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri untuk memantau 

proses berfikirnya. 

Pada fase keempat sintaks model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif, ketika peserta didik mengungkapkan 

secara verbal  proses berpikirnya, maka saat itu ia telah menata ulang 

pemahamannya. Demikian pula ketika ia memperhatikan ungkapan verbal proses 

berfikir temannya, ia juga akan mempertajam proses berfikirnya dengan mengoreksi 

sendiri apa yang dilakukannya dengan pekerjaan temannya. Dengan demikian, 

kesadaran metakognitif peserta didik akan menunjang keberhasilan proses belajar 

anak. 

Downing, Kwong, Chan, Lam and Downing dalam Tosun (2013) menyatakan 

bahwa: 

PBL has a relatively more significant effect on increasing students’ 

metacognitive awareness levels compared to the traditional teaching methods. The 

effects of PBL on the metacognitive awareness levels of 6th grade students were 

examined. At the end of the study, a significant difference was found between the 

metacognitive awareness of the experimental group students with whom PBL was 

implemented and the control group students with whom the traditional teaching 

method was implemented. 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki efek yang relatif lebih signifikan 

pada peningkatan tingkat kesadaran metakognitif siswa dibandingkan dengan metode 

pengajaran tradisional. Efek dari pembelajaran berbasis masalah pada tingkat 

kesadaran metakognitif siswa kelas 6 diperiksa. Pada akhir penelitian, perbedaan 

yang signifikan ditemukan antara kesadaran metakognitif siswa kelompok 
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eksperimen dengan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan kelompok kontrol yang menerapkan metode pengajaran tradisional. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Alshammari dalam penelitiannya yang 

berjudul “The Effect Of Using Metacognitive Strategies For Achievement And The 

Trend Toward Social Studies For Intermediate Schools Students In Saudi Arabia” 

menyatakan bahwa: 

Metacognition improves and develops learning experiences in the given field 

of study. Through improved learning experiences, learners are able to acquire higher 

problem-solving and learning skills. Metacognitive approaches help learners in 

evaluating their progress in learning and thus offer good guidance 

 

Metakognisi meningkatkan dan mengembangkan pengalaman belajar di 

bidang studi tertentu. Melalui peningkatan pengalaman belajar, peserta didik dapat 

memperoleh pemecahan masalah yang lebih tinggi dan keterampilan belajar. 

Pendekatan metakognitif membantu peserta didik dalam mengevaluasi kemajuan 

mereka dalam belajar dan dengan demikian menawarkan bimbingan yang baik. 

 

4. Respons Peserta Didik 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa respons peserta didik yang diajar 

dengan menerapkan model pembelajaran dengan mengoptimalkan keterampilan 

metakognitif berada pada kategori positif dengan skor rata-rata respons peserta didik 

mencapai 3,53. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakognitif dalam pembelajaran matematika di kelas, 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertukar pikiran dengan 

teman ataupun guru dalam hal menemukan dan membangun sendiri pengetahuan 
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dalam diri peserta didik. Selain itu, keterlibatan peserta didik yang sangat dominan 

dalam proses pembelajaran menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi 

mereka. Dengan adanya kondisi seperti ini melahirkan respons positif peserta didik 

dalam pembelajaran matematika, karena peserta didik tidak lagi menganggap bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. 

 

5. Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Mengoptimalkan Keterampilan Metakognitif 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata aktivitas peserta didik berada 

pada kategori sangat aktif, hasil belajar matematika peserta didik yang diajar dengan 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif pada materi sistem persamaan linear dua variabel ditinjau 

dari tingkat kemampuan peserta didik berada pada kategori tinggi dengan tingkat 

ketuntasan klasikal mencapai mencapai 96,97% sesuai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yakni lebih dari 64,9 serta pengetahuan peserta didik menunjukan 

peningkatan yang signifikan setelah belajar dengan menerapkan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif, kesadaran 

metakognitif peserta didik berada pada kategori tinggi, dan respons peserta didik 

terhadap pembelajarannya berada pada kategori positif. 

Secara keseluruhan, model pembelajaran berbasis masalah dengan 

mengoptimalkan keterampilan metakogntif meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam memahami materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini ditunjukan 

oleh klasifikasi gain ternormalisasi bahwa diperoleh peningkatan hasil belajar berada 
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pada kategori tinggi. Pembelajaran ini juga mampu meningkatkan aktivitas peserta 

didik dalam belajar dan memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk 

berinteraksi dengan guru secara langsung. Model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengoptimalkan keterampilan metakognitif menciptakan situasi 

pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik tentang materi sistem 

persamaan linear dua variabel, serta peserta didik memiliki rasa tangungjawab dalam 

memaparkan hasil diskusinya. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran 

karena kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui 

proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya 

secara berkesinambungan. Peserta didik mengerjakan masalah yang menarik untuk 

dipecahkan, sehingga mereka termotivasi berperan aktif dalam belajar. 

Pembelajaran berbasis masalah ini juga cocok diterapkan untuk peserta didik 

kelas VIII SMP/MTs. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurdin,et al. (2014) yang berjudul “Development Of Mathematical Problem Based 

Learning Tool by Using Open-Ended Problem Approach” menyatakan bahwa “the 

problem basic learning by open-ended problem approach meets the criteria of 

validity, effectiviness, and practicality for the eighth grade secondary high school 

that meet the criteria of valid, practical, and effective”, yang berarti bahwa 

pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open-ended 
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memenuhi kriteria kevalidan, keefektivan, dan kepraktisan untuk peserta didik kelas 

VIII SMP/MTs. 

Dalam sebuah artikel yang berjudul “What is problem-based learning & why 

is it beneficial?” menyatakan: 

Since problem-based learning begins with an actual problem, students gain 

important skills that not only help them in the math classroom but these skills transfer 

to other academic disciplines and into future careers. Students develop problem-

solving, creative-thinking, and critical thinking skills while engaging in problematic 

mathematics. Students also learn the importance of collaboration, communication, 

and reflection. Instead of the teacher acting as the main source of mathematical 

information and the evaluator of “correctness” the students act as their own 

evaluators, checking themselves and their teammates through communication. The 

students therefore, learn how to determine correctness on their own, since 

mathematics should make logical sense. This therefore implies the development of 

metacognitive skills. 

Sejak pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan masalah yang 

sebenarnya, peserta didik memperoleh keterampilan penting yang tidak hanya 

membantu mereka di kelas matematika tetapi keterampilan ini ditransfer ke disiplin 

akademis yang lainnya dan ke karir masa depan. Peserta didik mengembangkan 

pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan keterampilan berpikir kritis sambil tetap 

terlibat dalam masalah matematika. Peserta didik juga belajar pentingnya kolaborasi, 

komunikasi, dan refleksi. Dan bukan guru yang bertindak sebagai sumber utama 

pemberi informasi tentang materi matematika dan evaluator dari “kebenaran”, tetapi 

peserta didiklah yang bertindak sebagai evaluator mereka sendiri, memeriksa diri 

mereka sendiri dan rekan satu tim mereka melalui komunikasi. Oleh karena itu para 

peserta didik belajar bagaimana menentukan kebenaran sendiri, karena matematika 
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harus masuk akal/logis. Hal inilah yang menunjukkan pengembangan keterampilan 

metakognitif. 

Winkel dalam Dassa (2010) menjelaskan bahwa siswa yang pandai 

menemukan sendiri siasat-siasat belajar, seakan-akan belajarnya menjadi lebih baik 

karena memiliki intelegensi yang lebih baik, padahal hasil yang lebih baik itu 

bersumber pada cara belajar yang penuh kesadaran, sistematis, dan penuh refleksi 

diri. Oleh karena itu, cara atau strategi belajar yang sebenarnya mencakup sejumlah 

heuristic mengenai cara belajar yang baik dapat juga diajarkan kepada peserta didik 

yang tidak begitu pandai, sehingga siswa yang lemah pun dapat maju. 

Lebih lanjut, Nur dalam Dassa (2010) mengemukakan bahwa mengajarkan 

strategi-strategi metakognitif dapat membawa kearah peningkatan hasil belajar 

mereka secara nyata. Penguasaan siswa atas suatu bacaan lebih baik jika mereka 

diajarkan untuk bertanya pada diri mereka sendiri seperti pertanyaan-pertanyaan 

siapa, apa, dimana, dan bagaimana pada saat mereka membaca. Siswa diajar 

berbicara pada diri sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang mereka ikuti, bertanya 

pada diri mereka sendiri atau saling bertanya dengan temannya, pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin ditanyakan guru. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa kemampuan metakognitif siswa dalam 

menggunakan dan mengontrol strategi kognisi dalam belajar, berimplikasi pada 

peningkatan hasil belajar. Selain itu, juga memberikan rekomendasi bahwa 

kemampuan metakognitif dapat diajarkan kepada siswa. Khusus mengenai 

pentingnya mengajarkan keterampilan metakognitif, Nur dalam Dassa (2010) 
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mengemukakan bahwa upaya mengajarkan pelajaran akademik atau untuk 

mengembangkan pembelajaran mandiri akan menemui kesulitan (frustasi) jika siswa 

tidak memiliki keterampilan kognitif dan metakognitif. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Selama penelitian ini berlangsung, ada beberapa keterbatasan yang dialami 

peneliti. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Angket metakognisi yang digunakan dalam penelitian ini diadobsi dari 

Metacognitive Awareness Inventory (MAI) yang dikembangkan oleh Schraw dan 

Dennison. Angket yang diperuntuhkan untuk mengukur kesadaran metakognisi 

mahasiswa pada tingkat universitas ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

kesadaran metakognitif peserta didik di tingkat MTs. 

2. Peneliti tidak memberikan pre test berupa angket kesadaran metakognisi untuk 

mengukur kesadaran metakognisi siswa di awal pembelajaran sebelum 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan mengoptimalkan 

keterampilan metakognitif. Peneliti hanya men-judge rendahnya kesadaran 

metakognitif siswa berdasarkan observasi awal di sekolah. 


