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Abstrak 

 

Keterampilan pemecahan masalah merupakan bagian penting dalam pembelajaran 

matematika karena dalam kehidupan sehari-hari setiap orang memerlukan keterampilan 

pemecahan masalah. Kesulitan siswa dalam pemecahan masalah dikarenakan siswa (a) 

menganggap soal pemecahan masalah merupakan soal yang sulit; (b) rendahnya 

keterampilan dalam menemukan informasi dari soal; (c) siswa tidak memiliki cara-cara 

kreatif dalam pemecahan masalah; (d) tidak melakukan perencanaan dalam pemecahan 

masalah sehingga mereka kebingungan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran 

kolaboratif bertujuan agar siswa menemukan cara-cara kreatif dalam pemecahan 

masalah, karena pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa berdiskusi dan 

menerima pendapat serta melakukan penilaian terhadap hasil dari anggota kelompok. 

Pendekatan metakognitif menekankan siswa untuk melakukan kegiatan merancang, 

memantau dan evaluasi terhadap pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas XI dengan 

menerapkan pembelajaran matematika kolaboratif pendekatan metakognitif. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari tes pemecahan masalah, lembar observasi siswa dan wawancara siswa. 

Data yang diperoleh dari tes pemecahan diolah untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah. Lembar observasi siswa digunakan untuk 

mengetahui apakah siswa melaksanakan kegiatan kolaboratif dan metakognitif dalam 

pemecahan masalah. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang dilaksanakan serta mengatahui metakognitif siswa dalam 

pemecahan masalah.. Temuan pada penelitian ini adalah berdasarkan lembar observasi 

kegiatan kolaboratif dan aktivitas metakognitif sudah terlaksana dalam pemecahan 

masalah siswa. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah berdasarkan tes 

pemecahan masalah 85,71% telah mencapai standar keberhasilan yang ditetapkan. 

Sehingga penelitian ini yaitu penerapan pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan 

metakognitif dapat dikatakan berhasil untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah. 

 

Kata Kunci : Kolaboratif, Pendekatan Metakognitif, Pemecahan Masalah. 
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1  Pendahuluan 
 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh NCTM [13] ada 

lima standar yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika yang meliputi: (1) 

pemecahan masalah (problem solving), (2) penalaran dan pembuktian (reasoning and 

proof), (3) komunikasi (communication), (4) koneksi (connection), dan (5)  

representasi (reprecentation). Berdasarkan pendapat di atas mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah merupakan salah satu standar atau tujuan yang harus 

dicapai dalam pembelajaran matematika. Hasil observasi yang dilakukan di SMA 

Negeri 8 Malang, tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan adalah untuk meningkat 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan adalah 

pembelajaran berkelompok akan tetapi pembelajaran yang dilaksanakan belum 

tergolong kepada pembelajaran kolaboratif ataupun pembelajaran kooperatif sehingga 

hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Ketika siswa diberikan soal 

pemecahan masalah, mereka mengalami kesulitan. siswa kesulitan menemukan 

informasi yang terkandung pada soal tersebut, siswa tidak memiliki cara-cara kreatif 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

Salah satu  model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah siswa adalah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mereka dalam 

memilih strategi dan menggunakan selama proses pemecahan masalah. Pendapat yang 

muncul dalam kelompok akan lebih bervariasi dan kreatif karena merupakan hasil dari 

diskusi yang dilakukan dalam kelompok kolaboratif. Sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Chiu [1] pembelajaran kolaboratif akan memungkinkan siswa memiliki cara-cara 

yang kreatif dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran kolaboratif siswa dengan 

berbagai tingkat kemampuan belajar secara bersama-sama untuk mencapai pemahaman 

yang lebih baik. Kesuksesan dalam pemecahan masalah tidak hanya melalui cara-cara 

kreatif yang dimiliki siswa melainkan adanya kegiatan merancang, memantau dan 

mengevaluasi agar cara-cara yang ditetapkan lebih efektif. Untuk itu diperlukan suatu 

pendekatan yang dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan merancang, 

memantau dan mengevaluasi yaitu pendekatan metakognitif. 

Pendekatan metakognitif akan membantu siswa dalam merencanakan, memantau, 

dan mengevaluasi setiap tindakan yang mereka lakukan dalam menentukan pemecahan 

masalah. Pendekatan metakognitif yang menekankan siswa merancang sebelum 

melakukan tindakan pemecahan masalah akan memudahkan siswa dalam melakukan 

penyelesaian. Kegiatan merancang, siswa mengumpulkan informasi apa yang diperoleh 

dari masalah. Setelah informasi diperoleh, siswa menyusun strategi efektif yang akan 

digunakan dalam penyelesaian. Menurut Keiichi [7] metakognitif memainkan peranan 

penting dalam menyelesaikan masalah, siswa lebih terampil memecahkan masalah jika 

memiliki pengetahuan metakongitif. Hal ini sesuai dengan penelitian Ozsoya [16] yang 

menyatakan bahwa siswa yang melaksanakan pembelajaran pembelajaran dengan  

pendekatan metakognitif lebih berhasil dalam proses pemecahan masalah. Kemudian 

Penelitian Murni [12] metakognitif merupakan bagian penting yang harus 
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dikembangkan dari setiap fase pemecahan masalah. Pendapat ini didukung oleh O’neil 

[15] dan Yong [21] menyatakan pendekatan metakognitif mempunyai peranan penting 

dalam keberhasilan siswa selama proses pemecahan masalah. 

 

2 Kajian Pustaka 
Pembelajaran kolaboratif adalah suatu interaksi dan gaya hidup personal dimana 

individu bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, belajar menghargai kemampuan 

anggota kelompok yang lain. Sedangkan pembelajaran kooperatif adalah interaksi yang 

didesain untuk menfasilitasi pencapaian/prestasi dari suatu tujuan melalui bekerja 

bersama-sama dalam kelompok (Jacob [6]). Persamaan antara pembelajaran kolaboratif 

dengan pembelajaran kooperatif adalah Menekankan pentingnya pembelajaran aktif, 

Peran guru sebagai fasilitator, Pembelajaran adalah pengalaman bersama antara siswa 

dan guru, Meningkatkan keterampilan kognitif, Lebih banyak menekankan tanggung 

jawab siswa dalam proses belajarnya, Melibatkan situasi yang memungkinkan siswa 

dapat mengemukakan idenya dalam kelompok kecil, Membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan sosial 

Menurut Gokhale [3] pembelajaran kolaboratif mengacu pada metode 

pembelajaran dimana siswa berbagai macam tingkat kecakapan bekerja secara 

bersama-sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut 

dipertegas oleh Markulis [11] yaitu tujuan pembelajaran kolaboratif adalah untuk 

mengembangkan siswa yang berkemampuan tinggi dapat berinteraksi dengan siswa lain, 

seorang siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka termasuk belajar menghargai 

terhadap kemampuan dan kontribusi dari rekan-rekan mereka dan setiap siswa harus 

bertanggung jawab terhadap setiap anggota kelompoknya. Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah suatu metode pembelajaran yang 

dua orang atau lebih bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu 

dimana setiap anggota kelompok saling memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan 

masing-masing anggota kelompok. Berdasarkan dari definisi tersebut diketahui bahwa 

pembelajaran kolaboratif menuntut siswa dengan berbagai tingkat kemampuan bekerja 

secara bersama-sama. Oleh karena itu dalam pembelajaran kolaboratif interaksi antara 

siswa dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman masing-masing anggota 

kelompok. 

Untuk mencapai kesuksesan dalam pemecahan masalah pembelajaran kolaboratif 

harus didukung dengan pendekatan metakognitif. Pendekatan Metakonitif pertama kali 

diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 1976. Menurut Flavell sebagaimana yang dikutip 

oleh Livingstone [10], ada dua macam metakognitif yaitu pengetahuan metakognitif 

(metacognitive knowledge) dan pengalaman atau regulasi metakognitif (metacognitive 

experiences or regulation). Kuntjojo [8] mendifinisikan metakognitif sebagai 

kemampuan seseorang dalam belajar yang mencakup bagaimana belajar dilakukan, 

yang terdiri dari tiga bagian yaitu merancang, memantau dan evaluasi. Kemudian 

Sharples [19] mendefinisikan metakognitif sebagai keterampilan kompleks yang 

dibutuhkan oleh siswa untuk menguasai keterampilan khusus yang kemudian 

keterampilan tersebut disusun kembali untuk menyusun strategi yang tepat terhadap 

suatu masalah atau isu-isu pada konteks yang berbeda. Berdasarkan pendapat di atas 
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dapat disimpulkan bahwa pendekatan metakognitif adalah pembelajaran matematika 

yang menekankan kemampuan siswa untuk mengelola bagaimana mereka belajar, dan 

bagaimana mereka mengatur pemikiran mereka melalui tahapan merancang, memantau 

dan mengevaluasi setiap tindakan yang dilakukan.  

Menurut Pasaribu [18] Pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif 

pada proses penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan beberapa fase yaitu Fase I 

fokus terhadap masalah yang diberikan (identifikasi masalah), Fase II membuat suatu 

keputusan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, Fase III melaksanakan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah, Fase IV mengiterpretasikan hasil dan 

merumuskan jawaban terhadap masalah, Fase V melakukan evaluasi terhadap 

penyelesaian masalah. Berdasarkan uraian di atas pembelajaran matematika dengan 

pendekatan metakognitif melibatkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi.  

Dalam pembelajaran pendekatan metakognitif guru harus melakukan bimbingan 

yang dapat mengarahkan dan mengembangkan metakognitif siswa serta guru harus 

mempunyai kemampuan bertanya yang baik. Dalam memberikan pertanyaan ada hal-hal 

yang harus diperhatikan oleh guru sehingga pertanyaan yang disampaikan dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa.  Pertanyaan yang diberikan guru haruslah dapat 

merujuk pada tujuan kognitif. Pertanyaan yang baik memiliki kriteria-kriteria khusus 

seperti: jelas, informasi yang lengkap, terfokus pada satu masalah, berikan waktu yang 

cukup, sebarkan terlebih dahulu pertanyaan kepada seluruh siswa, berikan respon yang 

menyenangkan sesegera mungkin dan yang terakhir tuntunlah jawaban siswa sampai ia 

menemukan jawaban sendiri. 

Dalam peningkatan keterampilan pemecahan masalah yang perlu dipahami 

terlebih dahulu adalah Masalah. Hossain [5] dan laterell [9]  mendefinisikan masalah 

sebagai situasi dimana seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas 

dimana tidak ada algoritma baku yang dapat diterima sebagai solusi pemecahannya. 

Menurut Gorman [4] dalam perspektif psikologi masalah atau problem pada dasarnya 

adalah situasi yang mengandung kesulitan bagi seorang dan mendorongnya untuk 

mencari solusi. Untuk memecahkan suatu pernyataan yang dikategorikan sebagai 

masalah diperlukan keterampilan yang dikenal sebagai keterampilan pemecahan 

masalah. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan kognitif terpenting 

yang diperoleh siswa melalui belajar matematika. Indikator yang ingin diketahui oleh 

peneliti pada waktu peserta didik mengerjakan pemecahan masalah matematika dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Menurut Siswono [] adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan seseorang 

dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut : (1) Pengalaman awal, pengalaman 

terhadap tugas-tugas menyelesaikan soal cerita atau aplikasi; (2) latar belakang siswa 

artinya kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika akan mempengaruhi 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah matematika; (3) keinginan atau 

motivasi, dorongan yang kuat dari dalam diri siswa akan menumbuhkan keyakinan 

siswa akan keterampilannya dalam memecahkan masalah matematika; (4) struktur 

masalah, struktur soal yang diberikan ke siswa adanya gambar, tingkat kesulitan, 

konteks, bahasa yang digunakan dapat mempengaruhi keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah. 
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Tabel 1: Indikator Pemecahan Masalah Matematika 

Langkah Pemecahan Masalah Indikator 

1 Merancang 1. Cara siswa menyusun informasi dalam 

pemecahan masalah 

2. Pemilihan strategi yang efektif dalam 

pemecahan masalah 

3. Cara siswa dalam mengetahui 

keterkaitan antar informasi yang ada. 

4. Siswa dapat menentukan syarat lain 

yang tidak diketahui pada soal 

5. Siswa dapat merencanakan 

penyelesaian atau pemecahan masalah 

2 Tindakan  1. Cara siswa dalam menyelesaikan 

pemecahan masalah 

2. Siswa dapat menggunakan 

langkah-langkah dengan tepat. 

3. Siswa terampil dalam algoritma dan 

menjawab ketepatan menjawab soal. 

3 Memantau 1. Siswa memperhatikan setiap langkah 

atau proses penyelesaian 

2. Ketelitian siswa dalam proses 

penyelesaian 

4 Mengevaluasi 1. Siswa dapat menentukan penyelesaian 

akhir dengan tepat 

2. Siswa dapat menggunakan informasi 

yang ada untuk merencanakan dan 

mengerjakan kembali soal dengan cara 

yang berbeda. 

3. Menentukan keterkaitan antara metode 

atau pemecahan masalah yang 

digunakan untuk diterapkan pada 

permasalahan yang lain. 

 

Dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa, masalah yang 

diberikan kepada siswa haruslah memenuhi kriteria. NCTM [14] mengemukakan 

beberapa kriteria yaitu : Masalah yang diberikan dapat menanamkan konsep matematika, 

Masalah yang diberikan membutuhkan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah, 

Masalah dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan konseptual siswa, Masalah 

yang diberikan dapat menciptakan kesempatan bagi guru untuk menilai apa yang siswa 

pelajari dan di mana mereka mengalami kesulitan, Masalah ini dapat didekati oleh siswa 

dalam berbagai cara menggunakan strategi dan solusi yang berbeda, Masalah ini 

memiliki berbagai solusi atau memungkinkan keputusan yang berbeda yang akan 

diambil dan dipertahankan, Masalah mendorong keterlibatan siswa dan wacana, 
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Masalah menghubungkan ide-ide matematika yang penting, Masalah yang diberikan 

dapat  mempromosikan penggunaan keterampilan matematika, Masalah memberikan 

kesempatan untuk berlatih keterampilan penting. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran matematika kolaboratif dengan 

pendekatan metakognitif dapat dikembangkan sebagai berikut (1) Siswa dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok kecil dengan anggota kelompok yang heterogen 

berdasarkan tingkat kemampuan (2) Siswa diberikan permasalahan yang harus mereka 

diskusikan, pada tahap ini siswa bekerja secara sendiri, kemudian mereka diarahkan 

untuk melakukan kegiatan merancang, memonitor, evaluasi serta melakukan tindakan 

terhadap masalah yang mereka hadapi (Pendekatan Metakognitif) (3) Kemudian siswa 

berkumpul pada kelompok yang telah ditentukan pada awal pembelajaran, (4) Semua 

siswa dalam kelompok membaca dan berdiskusi, (5) Kelompok kolaboratif bekerja 

mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan 

jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri, 

(6) Selama proses dikusi yaitu mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis dan 

memformulasikan, guru berperan sebagai fasilitator, (7) Setelah kelompok Kolaboratif 

menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis secara lengkap 

hasil laporan mereka. 
 

3 Metode Penelitian 
 

Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini bersifat deskriptif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) atau PTK. PTK adalah penelitian reflektif yang 

dilaksanakan secara siklus (berdaur) oleh Peneliti di dalam kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMAN 8 Malang kelas XI IPA I semester genap tahun pelajaran 

2013/2014. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data: 1) hasil validasi 

perangkat dan  instrument; 2) skor tes keterampilan pemecahan masalah; 3) Hasil 

observasi aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung sebagai bahan analisis untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan metakognitif 

terlaksana dengan baik. Observer penelitian ini terdiri dari dua orang observer yaitu 

Guru mata pelajaran dan teman sejawat; 4) hasil wawancara untuk mengetahui  respon 

siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Siswa yang diwawancarai yaitu 4 

orang siswa yang terdiri dari satu siswa berkemampuan rendah, dua orang siswa  

berkemampuan sedang, dan satu siswa berkemampuan tinggi. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, dan Rencana pelaksanaan 

pembelajaran, lembar kegiatan siswa, lembar observasi kegiatan siswa, tes akhir 

keterampilan pemecahan masalah, rubrik tes keterampilan pemecahan masalah. 
 

4 Temuan Penelitian dan Pembahasan 
 

Penelitian ini mendeskripsikan pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan 

metakognitif yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 

XI. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I terdiri dari 4 pertemuan dan pada 

pertemuan ke-5 dilaksanakan tes akhir siklus. Siklus II terdiri dari 3 pertemuan dan pada 
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pertemuan ke-4 dilaksanakan tes akhir keterampilan pemecahan masalah. penelitian 

dilaksanakan dikelas XI IPA 1 dengan jumlah 35 siswa.  

Setelah melakukan melaksanakan pembelajaran matematika kolaboratif dengan 

pendekatan metakognitif dan berdasarkan hasil tes, lembar observasi dan wawancara 

yang dilakukan terhadap siswa diperoleh hasil sebagaimana tampak pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 : Hasil Penelitian 

No Instrumen Uraian 

Kriteria 

Keberha

silan 

Data hasil 

Penelitian 
Kesimpulan 

Siklus I Siklus 

II 

1 Tes 

keterampilan 

pemecahan 

masalah 

Persentase 

klasikal yang 

memperoleh 

skor ≥ 78 

≥ 80% 60% 85,71% Memenuhi 

kriteria 

keberhasilan 

2 Lembar 

Observasi 

Aktivitas 

Siswa 

Persentase skor 

rata-rata ke-2 

observer pada 

kegiatan 

observasi 

aktivitas siswa 

≥ 60% 85,56% 88,45% Memenuhi 

kriteria 

keberhasilan 

3 Wawancara Yang 

menyatakan 

dapat 

meningkatkan 

keterampilan 

pemecahan 

masalah 

3 dari 5 

siswa 

- 5 siswa Memenuhi 

kriteria 

keberhasilan 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada penelitian ini setelah 

dilaksanakn siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut 1) Dalam kegiatan kolaboratif 

siswa diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan, sehingga 

siswa berusaha untuk mengemukakan ide-ide mereka; 2) Dalam kegiatan kolaboratif 

disaat pelaksanaan diskusi siswa memperoleh ide-ide dan masukan dari anggota 

kelompok, setiap anggota kelompok lebih memahami materi yang dipelajari karena 

berdasarkan tujuan kelompok kolaboratif, kelompok dikatakan berhasil jika semua 

anggota sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran; 3) Dengan pendekatan 

metakognitif, siswa menyelesaikan pemecahan masalah menjadi lebih teratur, karena 

dilakukan kegiatan merancang, memantau dan mengevaluasi pemecahan masalah.  

Pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan metakognitif yang dilaksanakan 

keterampilan pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukan 85,71% 

siswa telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. 

Dengan kata lain 85,71% siswa keterampilan pemecahan masalah sudah meningkat 

dengan penerapan pembelajaran matematika kolaboratif dengan pendekatan 



ISBN: 978-979-792-552-9 

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres IndoMS Wilayah Sumatera Bagian Tengah   

FMIPA Universitas Riau, 14-15 Nopember 2014 
 

427 

metakognitif. 

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Pada pembelajaran kolaboratif peneliti 

mengelompokan siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari siswa berkemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Peneliti 

mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan kolaboratif yaitu menunjukan, 

menjelaskan, mengkritik, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari setiap hasil yang 

diperoleh oleh masing-masing kelompok. Dengan melaksanakan kegiatan kolaboratif 

setiap anggota kelompok menjadi aktif dalam diskusi kelompok, siswa bekerja sama 

dengan semua anggota kelompok dan siswa menjadi bertanggung jawab terhadap tugas 

yang dibebankan dalam kelompok; 2) Pada pembelajaran kolaboratif dengan 

pendekatan metakognitif, Peneliti mengarahkan siswa untuk memahami masalah, 

merancang, memantau dan mengevaluasi. Dengan melakukan kegiatan merancang, 

memantau dan mengevaluasi siswa dapat menentukan pemecahan masalah; 3) Pada 

pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan metakognitif peneliti mengarahkan siswa 

untuk melakukan kegiatan merancang, memantau dan mengevaluasi. Kegiatan ini 

membuat siswa lebih mudah dalam memahami konsep yang dipelajari. 

Pada pelaksanaan pembelajaran matematika kolaboratif dengan pendekatan 

metakognitif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas XI. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus siklus pertama membahas 

teorema sisa dan teorema faktor dan pada siklus kedua membahas materi Aljabar fungsi, 

sifat fungsi dan fungsi komposisi.  

Dalam pelaksanaan pembelajarannya siswa berdiskusi dengan anggota kelompok, 

kemudian membagi tugas dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada setiap 

anggota kelompok. Sehingga setiap anggota kelompok mempunyai peran 

masing-masing dalam kegiatan kelompok. Pembelajaran berkelompok ini membuat 

siswa lebih aktif, dapat mengemukakan pendapat serta siswa mempunyai tanggung 

jawab yang harus diselesaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gokhale [3] yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif mengacu pada metode pembelajaran 

dimana siswa dengan berbagai macam tingkat kecakapan bekerja secara bersama-sama 

dalam kelompok kecil untuk meraih tujuan tertentu.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran aktivitas siswa sudah berjalan cukup baik, 

dimana siswa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang ada pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Kegiatan siswa dalam berkolaborasi 

merupakan akibat dari stimulus dan motivasi yang diberikan oleh guru. Sehingga dalam 

melakukan diskusi kelompok kegiatan siswa tersusun secara teratur dan berjalan dengan 

efektif. 

Pembelajaran kelompok kolaboratif memberikan tanggung jawab kepada setiap 

anggota kelompok, namun dalam pelaksanaannya masih ada siswa yang tidak 

bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan didalam kelompok. Secara keseluruhan 

siswa menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas yang dibebankan. 

Kemudian pembelajaran kelompok kolaboratif memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengemukakan pendapat melalui kegiatan menilai dan mengkritik tugas anggota 

kelompok. Sehingga dengan kegiatan mengkritik tugas dan menilai tugas anggota 

kelompok membuat siswa lebih memahami materi yang sedang dibahas. Sesuai dengan 
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pendapat yang dikemukakan oleh Markulis [11] yaitu tujuan pembelajaran kolaboratif 

adalah untuk mengembangkan siswa yang berkemampuan tinggi dapat berinteraksi 

dengan satu sama lainnya, seorang siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka 

termasuk belajar respek terhadap kemampuan dan kontribusi dari rekan-rekan mereka 

dan setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap setiap anggota kelompoknya. 

Pembelajaran kolaboratif dengan metakognitif membantu dan memudahkan siswa 

dalam menyelesaikan masalah yang ada, dalam pelaksanaannya siswa diarahkan untuk 

melaksanakan perencanaan, melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

disusun kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Sehingga dalam melakukan 

pemecahan masalah kegiatan siswa lebih terstruktur. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kuntjojo [8] yaitu Metakognitif pada dasarnya adalah kemampuan seseorang dalam 

belajar, yang mencakup bagaimana sebaiknya belajar dilakukan, apa yang sudah dan 

belum diketahui, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu perencanaan mengenai apa yang 

harus dipelajari, bagaimana, kapan mempelajari, pemantauan terhadap proses belajar 

yang sedang dia lakukan, serta evaluasi terhadap apa yang telah direncanakan, 

dilakukan, serta hasil dari proses tersebut. 

Siswa melakukan kegiatan metakognitif dalam menentukan kesimpulan dari materi 

yang sedang dipelajari serta dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam Lembar 

Kegiatan Siswa. Agar siswa melaksanakan aktivitas metakognitif siswa diarahkan 

dengan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang dapat mengarahkan siswa untuk 

melakukan kegiatan perencanaan, melaksanakan tindakan dari perencanaan yang sudah 

disusun dan melaksanakan evaluasi serta refleksi dari tindakan yang telah mereka 

lakukan. Dengan kegiatan metakognitif yang dilakukan oleh siswa, siswa lebih 

memahami masalah dan penyelesaian yang akan mereka lakukan.  

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Cheong (Pasaribu [18]) metakognitif akan 

mengarahakan seseorang bagaimana mengolah informasi secara efektif yang merujuk 

kepada kegiatan merancang, memantau dan mengevaluasi setiap tindakan yang 

dilakukan sehingga strategi pemecahan masalah yang dilakukan tepat dan efektif.  

Sharples dan Mathews [19] yaitu metakognitif sebagai keterampilan kompleks yang 

dibutuhkan oleh siswa untuk menguasai keterampilan khusus yang kemudian 

keterampilan-keterampilan tersebut dikumpulkan kembali untuk mendapatkan suatu 

strategi yang tepat terhadap suatu masalah atau isu-isu pada konteks yang berbeda. 

Kemampuan metakognitif merupakan berpikir seseorang dalam rangka membangun 

strategi pemecahan masalah.  

Dalam kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan siswa dengan mengikuti 

tahap-tahap metakognitif sangat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa 

terlebih dahulu menyusun pengetahuan mereka mengenai masalah yang akan 

diselesaikan. Kemudian menyelesaikan berdasarkan informasi yang telah ada 

selanjutnya siswa melaksanakan evaluasi dan refleksi dari semua kegiatan yang sudah 

dilakukan. 

Pada siklus pertama yang telah dilakukan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah masih kurang dan belum mencapai taraf keberhasilan yang diinginkan. Hal ini 

disebabkan karena pertanyaan metakognitif yang masih kurang baik dari peneliti. Pada 

siklus kedua peneliti lebih menenkankan metakognitif siswa dalam menyelesaikan 
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masalah, dan pada siklus kedua ini kemampuan pemecahan masalah siswa sudah 

meningkat dari siklus pertama dan telah mencapat taraf keberhasilan yang ditetapkan. 

 

Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka diperoleh kesimpulan. Pembelajaran yang dilaksanakan pada materi 

sukubanyak subbab teorema sisa dan teorema faktor serta fungsi komposisi. Proses 

pembelajaran dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Pada kegiatan awal Peneliti memberikan latihan yang bertujuan untuk 

mengingatkan kembali siswa mengenai materi sebelumnya dan materi prasyarat. 

Selanjutnya peneliti membagi siswa menjadi berkelompok yang setiap kelompok 

beranggotakan 5 orang dan peneliti memberikan permasalahan yang akan didiskusikan.  

Pada kegiatan inti setiap anggota kelompok kolaboaratif menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh peneliti. Pada kegiatan ini siswa bekerja secara 

individu terlebih dahulu. Siswa bekerja secara individu dan melaksanakan kegiatan 

metakognitif. Siswa melakukan kegiatan merancang dalam menyelesaikan masalah, 

selanjutnya menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selama 

proses penyelesaian siswa memantau setiap penyelesaian yang dilakukan. Kegiatan 

terakhir yaitu siswa melakukan evaluasi pemecahan masalah. Kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru.  

Setelah kegiatan secara individu selesai dilakukan oleh siswa, peneliti 

menginstruksikan siswa untuk melaksanakan kegiatan kelompok kolaboratif yaitu siswa 

saling menunjukan, menjelaskan, mengkritik, mengevaluasi dan menarik kesimpulan 

dari pendapat yang dikemukakan oleh setiap anggota kelompok. Kemudian siswa 

menulis kesimpulan mereka untuk dipersentasikan didepan kelas. Peneliti menunjuk 

salah satu kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi mereka dan kelompok yang 

lain menanggapi. Pada kegiatan penutup peneliti memberikan penguatan, dan 

mengumpulkan hasil diskusi siswa.  

Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan siswa dapat menggunakan teorema 

sisa, teorema faktor serta fungsi komposisi dalam proses pemecahan masalah. 

Keterampilan pemecahan masalah siswa setelah melaksanakan pembelajaran meningkat. 

Hal ini terlihat dari hasil tes akhir siklus yang dilakukan 30 orang siswa dari 35 orang 

siswa telah menjapai kriteria keberhasilan. Keberhasilan siswa dalam pemecahan 

masalah dikarenakan dalam proses pemecahan masalah siswa melaksanakan kegiatan 

merancang, memantau dan mengevaluasi setiap tindakan mereka. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan 4 orang siswa yang berkemampuan rendah, sedang 

tinggi mereka menyukai proses pembelajaran yang dilakukan dan dalam proses 

pemecahan masalah mereka lebih mudah dan berhasil dikarenakan melakukan kegiatan 

merancang, memantau dan mengevaluasi. 

Proses pembelajaran yang peneliti lakukan sudah terlaksana dengan baik hal ini 

dapat diketahui dari hasil pengamatan yang dilakukan persentase kegiatan siswa sudah 

mencapai 88,45%, oleh karena itu siswa sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah Beberapa item tes akhir siklus pembelajaran 
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masih tergolong soal kategori sulit yang bukan merupakan masalah, sehingga 

pemecahan masalah menjadi pemecahan soal. Untuk itu Item tes yang digunakan pada 

tes akhir harus tergolong pemecahan masalah agar peningkatan keterampilan 

pemecahan masalah siswa dapat diketahui. Pada penelitian tidak mengamati aktivitas 

guru hanya melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa, sehingga keterlaksanaan 

tindakan guru dalam pembelajaran tidak teramati. Untuk itu dalam melaksanakan 

penelitian berikutnya harus melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru agar 

tindakan yang dilaksanakan pada proses penelitian dapat diamati dengan baik. 
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