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Abstrak 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
melalui peningkatan kemampuan metakognisi  mahasiswa dalam memahami  materi 
perkembangan peserta didik. Adapun latar belakang dilakukan penelitian ini 
didasarkan  pada  beberapa hal, yaitu ; pertama adanya hasil belajar selama ini belum 
mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Hal ini terbukti dari nilai yang 
diperoleh mahasiswa yaitu sekitar    10-15 % di angka sangat baik (A), 40 – 50 % di 
angka sedang (B), serta      10-20 % di angka cukup, dan selebihnya di bawah standar. 
Selain itu juga adanya pencapaian prestasi belajar subyek penelitian  yang rendah 
pada nilai mid semester yaitu hanya 19,4 % yang mendapai nilai baik. Alasan kedua 
adanya berbagai studi empirik yang menekankan arti penting adanya kemampuan 
metakognisi melalui pemahaman materi belajar berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil belajar. Alasan ketiga, yaitu pembelajaran kooperatif yang terbukti 
secara signifikan  berhubungan dengan peningkatan kemampuan  metakognisi  
melalui pemahaman materi bahan ajar, sejauh pengamatan peneliti belum pernah 
dilakukan  dengan terstruktur dalam mata kuliah  Perkembangan Peserta Didik.  
Subjek penelitian ini adalah  mahasiswa semester dua berjumlah 36 mahasiswa 
jurusan Pendidikan Bahasa Jerman yang sedang mengambil mata kuliah PPD. 
Adapun indikator pencapaian keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah 
peningkatan jumlah prosentase prestasi belajar peserta didik ke arah nilai sangat baik 
dan baik, serta menurunnya prosentase dari nilai cukup dan di bawah standar. Norma 
yang dipakai adalah norma standar dari universitas. Analisis data yang dipakai adalah  
teknik deskriptif komparatif untuk membandingkan hasil antar siklus, kedua  teknik 
analisis kritis berkaitan dengan data kualitatif tentang kelebihan dan kinerja subyek. 
Selanjutnya hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan 
tindakan selanjutnya. Serta teknik ketiga adalah membandingkan skor rerata 
kelompok  untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan kemampuan metakognisi 
dalam memahami materi sebelum dan sesudah dilakukan  tindakan. Hasil penelitian 
ini menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif  dapat meningkatkan prestasi 
belajar mahasiswa melalui peningkatan kemampuan metakognisi mahasiswa dalam 
memahami  materi Perkembangan Peserta Didik.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR  BELAKANG  MASALAH 
 

Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik (PPD)  merupakan salah satu mata 

kuliah yang dibelajarkan di setiap fakultas. Mata kuliah ini  mempelajari konsep 

perkembangan manusia secara umum dan hubungannya dengan perkembangan 

peserta didik, teori perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan manusia, serta 

mempelajari perkembangan berbagai ranah perkembangan, yaitu fisik, intelektual, 

emosi, sosial dan moral pada setiap  tahapan perkembangan. Kajian teoritik ini juga 

disertai  berbagai contoh implikasi pada pendidikan di setiap periodisasi 

perkembangan manusia dari pranatal sampai lanjut usia dengan penekanan pada masa 

remaja. Adapun standar kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa adalah ;              

1) memiliki wawasan pengetahuan PPD yang dapat diaplikasikan dalam konteks 

pendidikan, khususnya bagi calon pendidik, 2) memiliki kemampuan  dalam 

menentukan berbagai metode pembelajaran dan pendekatan yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, serta 3) mampu mengapresiasi dan menghargai adanya 

perbedaan cara individu dalam mengoptimalkan berbagai ranah perkembangan. 

Namun sayangnya tidak semua peserta didik dapat memenuhi standar 

kompetensi yang diharapkan. Hal ini terbukti dari hasil penilaian akhir berupa  nilai 

yang diperoleh peserta didik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peneliti mengajar 

PPD, prosentase peserta didik yang mendapat nilai sangat baik (A) dalam mata kuliah 

PPD masih berkisar  sekitar 10-15 % saja, sedangkan nilai B berkisar antara 40-50 %, 

dan sekitar 10-20 % nilai C, sedangkan selebihnya (10%) masih berada di bawah 

standar.  Tentu hal ini menjadi pertanyaan peneliti mengapa ada diskrepansi antara 

harapan akan standar kompetensi dan kenyataan? Berbagai upaya sudah dilakukan 

antara lain memberikan buku ajar sebagai buku pegangan utama dalam perkuliahan 

serta penggunaan media visual melalui penggunaan power point yang menarik, serta 
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pemutaran video tentang perkembangan manusia. Adanya berbagai upaya ini belum 

memperlihatkan adanya perubahan hasil yang signifikan. Salah satu hal yang  

menyebabkan ini adalah karena berkaitan dengan minat atau ketertarikan peserta 

didik dalam mempelajari PPD. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan 

hendaknya mempunyai strategi khusus yang dapat mengakomodasi pemahaman 

peserta didik dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan mahasiwa yang 

menyadari dan memahami aktivitas kognitifnya merupakan hal penting yang 

dilakukan. Sehingga kesadaran akan arti pentingnya penguasaan mata kuliah 

perkembangan peserta didik akan terbentuk. Adanya penguasaan ini pula 

diprediksikan dapat menuntun mahasiwa untuk mengimplikasikan hasil 

pengetahuannya ke area praktis. 

Kesadaran untuk memahami atas aktivitas kognisi dikenal dengan istilah 

metakognisi. Proses dari metakognisi ini digunakan untuk membiasakan berbagai 

aktivitas kognitif. Intinya, metakognisi merupakan mengetahui tentang sesuatu hal 

yang kita tahu dan kita menyadarinya.   Berbagai rangkaian proses yang membentuk 

kemampuan metakognisi seperti merefleksikan masalah (reflecting on the problem), 

merencanakan (planning), mengawasi (monitoring), serta mengevaluasi (evaluating) 

proses belajar yang dapat digunakan untuk membentuk regulasi dalam belajar dan 

merefleksikan atas pencapaian hasil belajar (Veenman, 1993) dan memahami 

bagaimana hal tersebut bisa terjadi (Schraw & Denisson, 1998). Berbagai penelitian 

empiris menyatakan bahwa kemampuan metakognisi yang baik akan berhubungan 

secara signifikan dengan kesuksesan belajar individu (Veenman, 1993; Peter, 2000).  

Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan, berbagai penelitian juga 

menyatakan bahwa kemampuan metakognisi dapat dicapai salah satunya melalui 

pemahaman pembelajar atas materi belajar atau buku ajar yang dipakai mahasiwa. 

Adanya pemahaman ini berkorelasi positif dengan meningkatnya prestasi belajar 

siswa (Alexander & Jetton, 2000; Presley, 2000).  Pressley & Afflerbach (1995) juga 

menguatkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa ; 



4 
 

“Readers” reflection show how they plan, monitor, evaluate, and use 

information available to the as they make sense. Such reflections unveil 

judgments about the reader’s thinking processes that serve as conventional 

descriptions of metacognition.” 

 Dengan merujuk dari berbagai penelitian, nampaknya kajian tentang 

pembentukan kemampuan metakognisi dengan meningkatkan kemampuan 

pemahaman materi belajar dapat dilakukan pada  mahasiswa yang sedang mengambil 

mata kuliah perkembangan peserta didik, khususnya mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Jerman. Mahasiswa pada jurusan tersebut pada mid semester mendapat nilai yang 

jauh dari baik.  Dari 36 mahasiswa, hanya 7 orang saja atau 19% yang mendapat nilai 

di atas 70. Setelah dilakukan diskusi bersama antara peneliti dan mahasiswa, 

mahasiswa menyatakan bahwa buku ajar yang berisi materi Perkembangan Peserta 

Didik (PPD) sulit dipahami karena mahasiswa tersebut merasa bukan bidangnya. Di 

sisi lain, para mahasiswa tersebut berpendapat bahwa materi mata kuliah PPD lebih 

jelas dan menyenangkan bila mereka mendengarkan presentasi dari pengampu 

daripada membaca buku ajar yang menjadi buku pegangan maasiswa (Diskusi 

bersama,  April, 2011) 

Berhubungan dengan pembelajaran PPD, salah satu model pembelajaran yang 

sering digunakan dalam mata kuliah PPD adalah pembelajaran kooperatif.  Model  

pembelajaran kooperatif ini bertujuan agar pendidik dapat menjadi fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran dan dapat membantu siswa menjadi mahasiwa yang mandiri .  

Namun model pembelajaran ini selama ini dilakukan tidak menggunakan struktur dan 

arahan yang jelas. Sebenarnya menurut  Green, Mc Donald, O’Donnell, dan 

Dansereau (1992), kemampuan metakognisi  dapat dikembangkan melalui strategi 

pembelajaran kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif terjadi komunikasi, di antara 

anggota kelompok (Abdur-rahman, 1999).  Komunikasi di antara anggota kelompok 

kooperatif terjadi dengan baik karena adanya keterampilan mental, adanya aturan 

kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuan yang 

harus dicapai. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif 
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di antara mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap mahasiswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada 

mahasiswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan 

saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang efektif 

mahasiswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir 

tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Model 

pembelajaran kooperatif memungkinkan semua mahasiswa dapat menguasai materi 

pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. Dari penjelasan yang telah 

diuraikan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya tindakan kelas pada mata kuliah 

PPD untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

 

B. PERUMUSAN  MASALAH  

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang dijadikan 

landasan pada penelitian ini adalah : 

1. Adanya prestasi belajar mahasiswa yang rendah pada mata kuliah 

Perkembangan Peserta Didik. Hal ini mencerminkan kompetensi 

mahasiswa masih jauh dari standar kompetensi yang harus dimiliki 

mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah  

2. Adanya keluhan dari mahasiswa bahwa mahasiswa sulit untuk 

memahami materi bacaan pada buku ajar PPD. 

3. Perlunya pembuktian dari berbagai hasil literatur tentang adanya 

hubungan peningkatan kemampuan metakognisi melalui pemahaman 

materi dengan prestasi belajar. 

4. Belum adanya penelitian tindakan kelas berupa penerapan 

pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa dengan membentuk kemampuan metakognisi dalam 

memahami materi  belajar perkembangan peserta didik 
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Dari berbagai identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

yaitu; apakah tindakan kelas untuk menerapkan pembelajaran kooperatif  dapat 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa  melalui peningkatan kemampuan 

metakognisi dalam memahami  materi Perkembangan Peserta Didik (PPD)? 

 

C.  TUJUAN  DAN  MANFAAT  PENELITIAN 

 C.1. TUJUAN  PENELITIAN 

Menjelaskan penerapan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa melalui peningkatan kemampuan metakognisi dalam 

memahami materi Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

 

C.2. MANFAAT  PENELITIAN 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Ilmu 

Pengetahuan, khususnya penerapan kajian teoritik ke dalam bentuk praktik 

dalam penyelenggaran proses belajar mengajar. Secara khusus, bagi pendidik 

hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman menjalankan proses pembelajaran 

untuk membantu peserta didik memahami materi belajar. Sementara bagi 

peserta didik, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pengembangan strategi 

belajar memahami berbagai materi belajar, sehingga akan lebih mudah 

memahami mata kuliah ataupun pelajaran. Lebih jauh lagi, hasil yang 

diharapakan adanya pemahan materi tersebut, prestasi belajar peserta didik 

akan meningkat. 
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BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1.     Metakognisi 

1.1.  Pengertian 

Metakognisi diartikan sebagai kesadaran akan proses kognitif yang akan 

membentuk kemampuan mekanisme regulasi diri  dalam mengontrol jalannya 

aktivitas kognitif (Eggen & Kauchak, 1997). Dengan adanya kemampuan 

metakognisi, individu akan dapat mengerjakan tugas-tugas kognitif secara lebih 

efektif (Flavell dalam Santrock, 2007). Sementara itu secara operasional  

metakognisi, dideskripsikan pengertiannya oleh Taccasu Project (2008)  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, pertama perencanaan mengenai apa yang harus dipelajari, 

bagaimana, kapan mempelajari, kedua yaitu pemantauan terhadap proses belajar 

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

dilakukan, serta hasil dari proses tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan,  dapat diidentifikasi pokok-pokok 

pengertian tentang metakognisi sebagai berikut. 

1) Metakognisi merupakan kemampuan jiwa yang termasuk dalam kelompok 

kognisi. 

2) Metakognisi merupakan kemampuan untuk menyadari, mengetahui, proses 

kognisi yang terjadi pada diri sendiri. 

3) Metakognisi merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses kognisi yang 

terjadi pada diri sendiri. 

4) Metakognisi merupakan kemampuan belajar bagaimana mestinya belajar 

dilakukan yang meliputi proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. 
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5) Metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Dikatakan demikian 

karena aktivitas ini mampu mengontrol proses berpikir yang sedang 

berlangsung pada diri sendiri. 

 

1. 2. Teori Konstruktivistik dan Metakognisi 

Constructivism merupakan sebuah teori yang menawarkan sebuah penjelasan 

bagaimana orang belajar untuk memahami dengan membangkitkan pengalaman dan 

apa yang mereka ketahui melalui pengalaman dan interaksi. Secara mendasar, para 

konstruktivis meyakini bahwa mereka “mengkonstruk” pengetahuan dan pemahaman 

mereka sendiri melalui ide-ide, konten, peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya yang 

mereka temui. 

Salah satu pendekatan dalam teori konstruktivistik ini adalah Psychological 

construction. Psychological constructivism dihubungkan dengan Jean Piaget. Ciri 

utamanya adalah bahwa orang yang belajar mempelajari peristiwa sebagai individu 

dengan pengalaman, ide-ide, keyakinan dan opini  mereka sendiri. Guru adalah 

fasilitator dan ditugaskan menempatkan pembelajar dalam dilema yang merubah, 

meningkatkan, atau menghubungkan apa yang sudah diketahui oleh mahasiwa. 

Strategi-strategi yang dikaitkan dengan psychological constructivism adalah 

discovery learning dan problem based scenarios. 

Merujuk hal di atas, Moore (2004) menyatakan bahwa metakognisi yang 

mengandung pemahaman individu dengan apa yang diketahuinya, dipahami, serta 

direfleksikan sangat berkaitan dengan teori konstruktivistik. Dalam hal ini  dengan 

berbagai proses metakognisi yang ada pada individu dengan menggunakan 

pendekatan konstruktivistik akan membuat individu menjadi mahasiwa yang aktif 

dan mandiri. Siswa akan menyadari tentang apa yang diketahuinya, serta  secara aktif 

mencari hal-hal yang ingin ia ketahui sehingga membentuk strategi belajar yang baik. 

Lebih jauh lagi hal ini akan membentuk regulasi kognisi dalam usaha menemukan 

berbagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses belajar siswa tersebut.  
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1.3.  Metakognisi dalam Pemahaman Materi Belajar 

Banyak ahli mengartikan metakognisi dengan menghubungkan dengan atribut 

tertentu. Mokhtari dan Reichard (2002)  merujuk beberapa penelitian menyatakan 

bahwa kemampuan metakognisi ditunjukkan dengan adanya proses aktivitas kognitif 

individu yang dikaitkan dengan memahami bacaan tertentu. Kesadaran akan apa yang 

dibaca oleh individu yang diikuti dengan proses monitoring akan hasil bacaannya 

merupakan bagian dari metakognisi. Selanjutnya adanya kesadaran dan proses 

monitoring akan pemahaman bacaannya dapat menuntun individu memiliki regulasi 

dan kontrol diri atas proses kognisi yang sedang ia jalankan. 

Sejalan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa para peserta didik dapat 

meningkat prestasinya dengan memahami apa yang ia fikirkan tentang bacaan yang 

sedang ia pelajari. Oleh karena itu perlunya pendidik menyiapkan  strategi 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan metakognisi melalui 

pemahaman atas materi yang ia pelajari 

Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kemampuan metakognisi yang 

baik atau tidak dalam memahami bacaan sebagai sumber belajar, setidaknya ada 3 

faktor yang dapat dilihat, yaitu faktor adanya strategi membaca menyeluruh. Faktor 

ini antara lain melihat intensi peserta didik pada bacaan, serta kemampuannya 

membuat prediksi dari apa yang ia pahami. Faktor kedua adalah strategi pemecahan 

masalah. Hal ini merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan sutau 

strategi ketika ia menemukan kesulitan dalam memahami bacaan. Faktor yang ketiga 

adalah strategi dengan menggunakan hal-hal yang dapat mendukung pemahaman 

bacaan, misalnya membuat catatan selama membaca, menggaris bawahi hal-hal yang 

dianggap penting, membuat rangkuman. Ketiga faktor ini berinteraksi satu sama lain 

dan memiliki arti yang penting dalam  pemahaman suatu bacaan 
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1.4. Tindakan Pendidik dalam Menegembangkan  Kemampuan  

Metakognisi 

 

Tindakan yang dapat dilakukan pendidik dalam mengembangkan metakognisi 

peserta didik melalui kegiatan belajar dan pembelajaran adalah sebagai berikut 

(Taccasu Project, 2008). 

1)  Membantu peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar dengan: 

a) Mendorong mahasiwa untuk memonitor proses belajar dan 

berpikirnya.  

b) Membimbing mahasiwa dalam mengembangkan strategi-strategi 

belajar yang efektif. 

c) Meminta mahasiwa untuk membuat prediksi tentang informasi yang 

akan muncul atau disajikan berikutnya berdasarkan apa yang mereka 

telah baca atau pelajari. 

d) Membimbing mahasiwa untuk mengembangkan kebiasaan bertanya. 

e) Menunjukkan kepada mahasiwa bagaimana teknik mentransfer 

pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan dari 

suatu situasi ke situasi yang lain. 

 

2) Membimbing mahasiwa dalam mengembangkan kebiasaan peserta didik 

yang baik. Dalam hal ini Zimmerman, Bonner, dan Kovach (1996) 

mengembangkan model pengaturan diri dalam belajar untuk  menjadi 

pembelajar mandiri seperti gambar 1.   

 

Gambar 1. Model Pembelajaran Mandiri 
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2.   Pembelajaran Kooperatif 

Uraian tentang pembelajaran kooperatif ini peneliti ambil dari berbagai tulisan 

yang dirangkum dalam www.ditnaga-dikti.org/ditnaga/files/PIP/kooperatif.pdf. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada beberapa 

pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar 

mahasiswa. Pendekatan yang dimaksud adalah belajar aktif, konstruktivistik, dan 

kooperatif. Beberapa pendekatan tersebut diintegrasikan dimaksudkan untuk 

menghasilkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Belajar aktif, ditunjukkan dengan adanya 

keterlibatan intelektual dan emosional yang tinggi dalam proses belajar, tidak sekedar 

aktifitas fisik semata. Mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, 

mengemukakan pendapat dan idenya, melakukan eksplorasi terhadap materi yang 

sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam 

kelompok. Mahasiswa dibebaskan untuk mencari berbagai sumber belajar yang 

relevan. Kegiatan demikian memungkinkan mahasiswa berinteraksi aktif dengan 

lingkungan dan kelompoknya, sebagai media untuk mengembangkan 

pengetahuannya.  

Pengetahuan dibentuk bersama berdasarkan pengalaman serta interaksinya 

dengan lingkungan di dalam kelompok belajar, sehingga terjadi saling memperkaya 

diantara anggota kelompok. Ini berarti, mahasiswa didorong untuk membangun 

makna dari pengalamannya, sehingga pemahaman terhadap fenomena yang sedang 

dipelajari meningkat. Mereka didorong untuk memunculkan berbagai sudut pandang 

terhadap materi atau masalah yang sama, untuk kemudian membangun sudut pandang 

atau mengkonstruksi pengetahuannya secara bersama pula. Hal ini merupakan 

realisasi dari hakikat konstruktivisme dalam pembelajaran. 

 

Hasil dari adanya pembelajaran kooperatif  adalah mendorong dan memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk terampil berkomunikasi. Artinya, mahasiswa 

didorong untuk mampu menyatakan pendapat atau idenya dengan jelas, 
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mendengarkan orang lain dan menanggapinya dengan tepat, meminta feedback serta 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Mahasiswa juga mampu 

membangun dan menjaga kepercayaan, terbuka untuk menerima dan memberi 

pendapat serta ide-idenya, mau berbagi informasi dan sumber, mau memberi 

dukungan pada orang lain dengan tulus. Mahasiswa juga mampu memimpin dan 

terampil mengelola kontroversi (managing controvercy) menjadi situasi problem 

solving, mengkritisi ide bukan persona orangnya.  

Model pembelajaran kooperatif ini akan dapat terlaksana dengan baik jika 

dapat ditumbuhkan suasana belajar yang memungkinkan diantara mahasiswa serta 

antara mahasiswa dan dosen merasa bebas mengeluarkan pendapat dan idenya, serta 

bebas dalam mengkaji serta mengeksplorasi topik-topik penting dalam kurikulum. 

Dosen dapat mengajukan berbagai pertanyaan atau permasalahan yang harus 

dipecahkan di dalam kelompok. Mahasiswa berupaya untuk berpikir keras dan saling 

mendiskusikan di dalam kelompok. Kemudian dosen serta mahasiswa lain dapat 

mengejar pendapat mereka tentang ide-idenya dari berbagai perspektif. Dosen juga 

mendorong mahasiswa untuk mampu mendemonstrasikan pemahamannya tentang 

pokok-pokok permasalahan yang dikaji menurut cara kelompok.  

Berpijak pada karakteristik pembelajaran di atas, diasumsikan model 

pembelajaran kooperatif mampu memotivasi mahasiswa dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan, sehingga mereka merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-

tugas bersama secara kreatif. Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam 

pembelajaran di berbagai bidang  studi atau matakuliah, baik untuk topik-topik yang 

bersifat abstrak maupun yang bersifat konkrit. 

Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran kooperatif mengandung empat hal, 

yaitu; orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan pemberian penghargaan. Setiap langkah 

dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para dosen dengan berpegang pada hakekat 

setiap langkah sebagai berikut: 
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1. Orientasi 

Sebagaimana halnya dalam setiap pembelajaran, kegiatan diawali dengan orientasi 

untuk memahami dan menyepakati bersama tentang apa yang akan dipelajari serta 

bagaimana strategi pembelajarannya. Dosen mengkomunikasikan tujuan, materi, 

waktu, langkah-langkah serta hasil akhir yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, 

serta sistem penilaiannya. Pada langkah ini mahasiswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan pendapatnya tentang apa saja, termasuk cara kerja dan hasil akhir 

yang diharapkan atau sistem penilaiannya. Negosiasi dapat terjadi antara dosen dan 

mahasiswa, namun pada akhir orientasi diharapkan sudah terjadi kesepakatan 

bersama. 

 

2. Kerja kelompok 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan kerja kelompok sebagai inti kegiatan 

pembelajaran. Kerja kelompok dapat dalam bentuk kegiatan memecahkan masalah, 

atau memahami dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari. Kerja kelompok dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti berdiskusi, melakukan eksplorasi, observasi, 

percobaan, browsing lewat internet, dan sebagainya.  

 

3. Tes/Kuis 

Pada akhir kegiatan kelompok diharapkan semua mahasiswa telah mampu memahami 

konsep/topik/masalah yang sudah dikaji bersama. Kemudian masing-masing 

mahasiswa menjawab tes atau kuis untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap 

konsep/topik/ masalah yang dikaji.. 

 

4. Penghargaan kelompok 

Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

berhasil memperoleh nilai A.  
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5. Evaluasi 

Evaluasi belajar dilakukan pada hasil belajar siswa melalui kuis, ujian tengah 

semester, tugas kelompok, dan hasil akhir belajar mahasiswa baik individu maupun 

kelompok. Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap, 

ketrampilan dan kemampuan berpikir serta berkomunikasi mahasiswa. Kesungguhan 

mengerjakan tugas, hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis dalam 

memberikan pandangan atau argumentasi, kemauan untuk bekerja sama dan memikul 

tanggung jawab bersama, merupakan contoh aspek-aspek yang dapat dinilai selama 

proses pembelajaran berlangsung.  

 

B.  Temuan Hasil Penelitian Relevan 

 Berikut ini disajikan tabel berisi berbagai penelitian tentang 

metakognisi,pemahaman materi belajar, serta pembelajaran kooperatif. 

Tabel 1. Hasil Penelitian Relevan 

No Peneliti Hasil Penelitian 

1 Green, Mc Donald, 
O’Donnell, dan 
Dansereau,  1992 

Kemampuan metakognisi  dapat dikembangkan melalui strategi 
pembelajaran kooperatif 

2 Veenman, 1993 Berbagai rangkaian proses yang membentuk kemampuan 
metakognisi seperti merefleksikan masalah (reflecting on the 
problem), merencanakan (planning), mengawasi (monitoring), 
serta mengevaluasi (evaluating) proses belajar yang dapat 
digunakan untuk membentuk regulasi dalam belajar dan 
merefleksikan atas pencapaian hasil belajar  

3 Alexander & Jetton, 
2000; Presley, 2000   

Kemampuan metakognisi dapat dicapai salah satunya melalui 
pemahaman mahasiwa atas materi belajar atau buku ajar yang 
dipakai mahasiwa. Adanya pemahaman ini berkorelasi positif 
dengan meningkatnya prestasi belajar siswa 

4 Veenman, 1993; Peter, 
2000. 

Kemampuan metakognisi yang baik akan berhubungan secara 
signifikan dengan kesuksesan belajar individu   
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C.  Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

 

D.  Hipotesis Tindakan 

Penerapan  Pembelajaran Kooperatif  dapat Prestasi Belajar Siswa melalui 

Peningkatan Kemampuan Metakognisi Mahasiswa melalui  Pemahaman  Materi 

Perkembangan Peserta Didik 

 

  

Masalah 85% siswa mendapat nilai rendah di kuis dan mid 

Penyebab : tidak memahami buku ajar PPD 

Kajian teoritik 
Metakognisi  melalui pemahaman materi prestasi  

akademik 

Pembelajaran kooperatif   metakognisi 

Solusi Penelitian Tindakan kelas 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa 

Jerman. Adapun alasan pemilihan tempat berdasarkan pertimbangan bahwa pada 

semester II tahun ajaran 2010-2011, peneliti mengampu mata kuliah Perkembangan 

Peserta Didik. Selain itu juga dasar ilmunya adalah pendidikan bahasa, yang sangat 

berbeda dengan kajian-kajian perkembangan manusia. Adapun pengambilan data 

dilakukan pada bulan awal Juni sampai akhir Juli 2011. 

 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berjumlah sekitar 36  mahasiswa yang berasal dari Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jerman, FBS, UNY. Ketigapuluh enam mahasiswa tersebut dibagi 

dalam kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang.  Teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive  sample) yaitu semua subyek 

saat ini sedang mengikuti perkuliahan Perkembangan Peserta Didik pada semester 

genap tahun 2010/2011. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa data prestasi belajar, informasi 

tentang kemampuan metakognisi dalam pemahaman bacaan, serta proses 

pembelajaran kooperatif. Data penelitian dikumpulkan dari mahasiswa itu sendiri 

sebagai subyek penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dengan  skala sseberapa jauh pemahaman bacaan 

pada subyek. Skala ini merujuk skala Mokhtari dan Reichard (2002) yang terdiri dari 

tiga indikator, yaitu kemampuan membaca secara menyeluruh  (butir nomor 
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1,3,4,7,10,14,17,19,22,23,25,26,29), strategi pemecahan masalah (butir nomor 8, 11, 

13,16,18,21,27,30) serta adanya kemampuan subyek yang  menggunakan cara 

tertentu untuk mendukung pemahaman bacaan (2,5,6,9,12,15,20,24, dan 28). Selain 

skala tersebut,  data dikumpulkan melalui lembar kerja, serta monitoring kerja 

kelompok melalui lembar kerja kelompok yang dibuat oleh peneliti.  

  

E.  Validitas  Data 

 Validitas data diperiksa dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan 

validitas data dengan memanfaatkan sarana di luar data untuk keperluan pengecekan. 

Teknik triangulasi yang digunakan berupa tringulasi sumber data dan metode 

pengumpulan data, yaitu untuk mengetahui hambatan dalam belajar PPD, serta 

faktor-faktor penyebabnya. Peneliti dalam hal ini melakukan kuis yang selanjutnya 

kuis dianalisis untuk melihat perolehan nilai. Selanjutnya melakukan wawancara 

kelompok apa yang menjadi hambatan siswa dalam belajar PPD. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

1. Menggunakan analisis teknik deskriptif komparatif untuk data 

kuantitatif dengaan membandingkan hasil antar siklus. 

2. Menggunakan teknik analisis kritis berkaitan dengan data kualitatif 

tentang kelebihan dan kinerja subyek. Selanjutnya hasil analisis 

tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan 

selanjutnya. 

3. Dengan membandingkan skor rerata pada skala pemahaman bacaan 

untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan kemampuan metakognisi 

dalam pemahaman bacaan sebelum dan sesudah dilakukan  tindakan 
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Langkah ke 1. Perumusan masalah dan perencanaan. Pada langkah ini peneliti 

sebagai pengajar PPD akan membicarakan masalah dan rencana dengan para 

mahasiswa tentang hal-hal  yang akan dilakukan dalam proses perkuliahan. Selain 

perencanaan juga akan dilakukan beberapa kesepakatan yang berasal dari peneliti 

maupun dari mahasiswa. Pada langkah ini mahasiswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan pendapatnya tentang apa saja, termasuk cara kerja dan hasil akhir 

yang diharapkan atau sistem penilaiannya. Negosiasi dapat terjadi antara dosen dan 

mahasiswa, namun pada akhir orientasi diharapkan sudah terjadi kesepakatan 

bersama. 

 

Langkah ke 2 berupa Tindakan. Tindakan berupa  kegiatan pembelajaran 

dipilahkan menjadi empat langkah, yaitu; orientasi, bekerja kelompok (implementasi 

strategi kooperatif), kuis, dan presentasi kelompok. Tindakan kelompok ini direkam 

dalam lembar kerja kelompok.  

 

Langkah 3. Memonitor  kerja kelompok 

Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap, 

ketrampilan dan kemampuan berpikir serta berkomunikasi mahasiswa. Kesungguhan 

mengerjakan tugas, hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis dalam 

memberikan pandangan atau argumentasi, kemauan untuk bekerja sama dan memikul 

tanggung jawab bersama, merupakan contoh aspek-aspek yang dapat dinilai selama 

proses pembelajaran berlangsung.  

 

Langkah 4. Evaluasi dan refleksi 

Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil nilai kuis, serta presentasi kelompok dari 

materi ataupun bahan yang dipelajarinya. Kemudian hasil tersebut di analisis 

bersama, khususnya tentang faktor-faktor pendukung atau penghambat keberhasilan 

pencapaian indikator. Setelah  melakukan refleksi, hasil refleksi siklus pertama akan 

dilanjutkan dengan 2 topik pembahasan. Jadi dalam hal ini tahapan penelitian 
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tindakan akan digunakan dalam 2 topik bahasan, sampai ujian akhir. Evaluasi terakhir 

dilihat dari pencapaian nilai yang didapat secara individu maupun kelompok. 

Penghargaan kelompok akan diberikan sebagai bagian dari pengukuh strategi 

pembelajaran yang diterapkan. 

BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Tabel 2. Kesimpulan Hasil Penelitian Tindakan Kelas antar Siklus 

 Siklus 1 Siklus 2 Keterangan 

Langkah ke 1. 
Perumusan masalah 
dan perencanaan 

Rendahnya nilai prestasi 
yang dicapai karena 
kurangnya memahami 
materi sebagai sumber 
belajar 

 Kerja sama 
kelompok lebih 
ditingkatkan  lagi 
dengan diskusi 
berbagai terapan 
materi dalam 
kehidupan sehari-
hari 

 Mencari sumber 
bacaan lain dari  
perpustakaaan atau 
membeli buku 

 Membuat catatan-
catatan kecil 
(rangkuman) 

 Saling bertukar 
pendapat dan  
membagi tugas 

 

Pada siklus kedua 
adalah pokok 
bahasan pada MK 
PPD ini. 
 

Langkah ke 2 berupa 
Tindakan*. 

Pada materi tentang 
periodisasi remaja 

Pada materi tentang 
masa dewasa dan lansia 
 

Langkah 3. 
Memonitor  hasil 
kerja kelompok 
berdasarkan prestasi 
yang dicapai per 
individu 
 

. 
 Hasil kuis : 
     23  (64%) dari 36 

mahasiswa mendapatkan 
nilai diatas 70 

 
 Hasil kuis 
      33 (91,6%) dari 36 

mahasiswa 
mendapat nilai 70 

Langkah 4. Evaluasi 
dan refleksi 
 

Evaluasi positif : 
 Mahasiswa merasakan 

bisa lebih mengerti dan 
memahami materi 
dengan rangkaian 

 Adanya peningkatan 
secara signifikan atas 
nilai kuis 

 Mahasiwa merasakan 
adanya peningkatan 
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tindakan yang diberikan 
 Mahasiswa merasa 

dituntut terus belajar 
bersama dan membahas 
materi baru 

 Mahasiswa mampu 
memberikan contoh 
implikasinya dalam 
bidang  pendidikan.  

 Adanya pemberitahuan 
nilai kuis (feedback dari 
pengajar yang cepat) 
mendorong  mhs  untuk 
memperbaiki atau 
mempertahankan  nilai 
kelompok maupun 
individual 

Evaluasi negatif(hambatan): 
 Masih kurang fekuensi 

belajar bersama dan 
saling berdiskusi 

 Kadang-kadang sulit 
menyatukan pemikiran 
masing-masing dan 
tetap pada ego masing-
masing. 

 Banyaknya tugas-tugas 
dari MK lain, sehingga 
sulit untuk menentukan 
waktu yang agak lama 
utk belajar kelompok. 
 

Refleksi 
 

 Nilai kuis masih di 
bawah target 

 Kerja sama kelompok 
lebih ditingkatkan 
dengan diskusi berbagai 
terapan materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Adanya usaha mencari 
sumber bacaan lain dari  
perpustakaaan atau 
membeli buku 

 Membuat catatan-catatan 
kecil 

 Masih adanya mahasiswa 
yang pasif (belum 
banyak bertanya dan 

waktu belajar 
bersama 

 Keaktifan mahasiwa  
meningkat dalam 
bertanya dan 
memberikan 
pendapat secara  
terbuka 

 Untuk mengingat 
materi pelajarann, 
mahasiswa membuat 
catatan-catatan 
sebagai refleksi 
pemahaman 

 Mahasiswa dapat 
memberikan contoh-
contoh penerapan 
materi dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

 
Refleksi  
Sumber bacaan selain 
materi di buku ajar 
belum banyak 
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mengemukakan 
pendapat) 

 

 

* Tahapan tindakan yang dilakukan, yaitu : 

a. Orientasi 

Orientasi bertujuan untuk memahami dan menyepakati bersama tentang apa yang 

akan dipelajari serta bagaimana strategi pembelajarannya. Dosen 

mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah serta hasil akhir yang 

diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, serta sistem penilaiannya.  

b. Kerja kelompok 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan kerja kelompok sebagai inti kegiatan 

pembelajaran. Kelompok yang dibentuk terdiri dari 3 orang mahasiswa. Kerja 

kelompok dapat dalam bentuk kegiatan memecahkan masalah, atau memahami 

dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari. Dalam hal ini dosen membuat buku 

panduan singkat sebagai pedoman kegiatan. Panduan harus memuat tujuan, materi, 

waktu, cara kerja kelompok dan tanggung jawab masing-masing anggota 

kelompok, serta hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai. Pada setiap 1 pokok 

bahasan, mahasiswa akan diberikan soal secara individual maupun berkelompok.  

Adapun secara rinci urutan kerja kelompok  adalah 

a) Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 3 orang.   Tujuan pembentukan kelompok ini 

ialah  meningkatkan kemampuan untuk menyadari, mengetahui,  serta mengarahkan proses 

kognisi yang terjadi pada diri sendiri (metakognisi). Hal ini agar mahasiswa  dapat 

membentuk kemampuan belajar yang aktif dan mandiri dengan perencanaan dan evaluasi 

yang terstruktur. 

b) Adapun  ciri khas kelompok tersebut adalah : 

i. Selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman dan masing-masing anggota aktif  

ii. Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok 

iii. Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat 

iv. Keputusan tergantung pada mahasiswa sendiri 

c).   Setiap topik bahasan,  kelompok mengisi lembar kerja berupa: 

i. Evaluasi strategi belajar yang telah dilakukan, apa nilai positif dan negatifnya 
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ii. Melakukan belajar kelompok, membahas setiap topik bahasan 

iii. Merancang tujuan dan strategi belajar secara detail 

iv. Menuliskan hasil belajar dengan strategi belajar dalam bentuk ringkasan  

Hasil prestasi belajar Perkembangan Peserta Didik berupa nilai ujian yang 

dicapai subyek pada MK ini adalah 94 % (34 dari 36 siswa) mendapat nilai di atas 70. 

Hal ini menunjukkan peningkatan yang berarti antara nilai kuis ke-1, ke-2, serta  nilai 

ujian akhir berdasarkan nilai perolehan di atas 70. Dengan demikian, nilai akhir 

subyek sebagai nilai akumulasi dari nilai-nilai kuis, presentasi, serta nilai ujian akhir 

adalah yang mendapat nilai A sebesar 36%, nilai B + sebesar 39%, dan nilai B 

sebesar 9%. 

Selain nilai MK, untuk skor dari skala pemahaman bacaan (dengan reliabilitas 

0,77) menunjukkan adanya peningkatan skor rerata pada kelompok  yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah dilakukan tindakan . 

 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode pembelajaran kooperatif 

dappat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa melalui peningkatan metakognisi 

dalam memahami bacaan dalam buku ajar Perkembangan peserta didik. Hasil 

penelitian ini juga menguatkan bahwa pendekatan konstruktivistik dalam model 

pembelajaran kooperatif dapat mendorong mahasiswa untuk mampu membangun 

pengetahuannya secara bersama-sama di dalam kelompok. Mereka didorong untuk 

menemukan dan mengkonstruksi materi yang sedang dipelajari melalui diskusi, 

observasi atau percobaan. Aktivitas seperti inilah yang mendorong peningkatan 

kemampuan mahasiswa untuk menyadari apa yang sedang ia fikir dan lakukan atau 

metakognisi. Mahasiswa menafsirkan bersama-sama apa yang mereka temukan atau 

mereka bahas dari materi belajar. Dengan cara demikian, materi pelajaran dapat 

dibangun bersama dan bukan sebagai transfer dari dosen.  Adanya konstruksi 
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pengetahuan yang terbangun pada siswa serta aktivitas yang dilakukan secara rutin 

yang berhubungan dengan aktivitas pengolahan informasi pada akhirnya akan 

membentuk mahasiswa yang mandiri dalam belajar 

Dari penelitian inipula diketahui bahwa peran metakognisi dalam pemahaman 

bacaan berkorelasi dengan peningkatan prestasi belajar. Dalam memahami bacaan 

ada tiga aktivitas dalam metakognisi yang berjalan. Pertama, mahasiswa 

merencanakan materi yang akan dipahami bersama kelompok serta strategi belajar 

yang akan dilakukan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pemantauan sendiri atas 

strategi belajar yang digunakan dengan melihat umpan balik yang diberikan peneliti 

dan nilai kuis yang diperoleh. Aktivitas terakhir mahasiswa melakukan evaluasi 

dengan melibatkan sejumlah judgment tentang proses dan hasil belajarnya. Dari hasil 

evaluasi ini mahasiswa dapat menentukan strategi belajar mana yang 

dipertahankan,khususnya dalam kelompok, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan atau 

dihilangkan. Pada intinya seperti kata Woolfolk (2008) bahwa kemampuan 

metakognisi berguna untuk meregulasi pemikiran dalam pembelajaran. 

Menurut Rivers (2001) mahasiswa yang dapat melakukan penilaian terhadap 

diri sendiri adalah mahasiswa yang sadar akan kemampuannya. Jadi, kemampuan 

metakognisi diperlukan mahasiswa untuk memahami bagaimana tugas itu 

dilaksanakan (Rivers, 2001 dan Schraw, 1998). Adapun implikasi dari hasil 

penelitian ini adalah perlunya penerapan strategi kooperatif dalam melakukan proses 

belajar mengajar mata kuliah perkembangan peserta didik melalui peningkatan 

kemampuan metakognitif siswa dengan memahami materi bahan ajar untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

A. Simpulan 

Pembelajaran kooperatif  dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa 

melalui peningkatan kemampuan metakognisi melalui  pemahaman  materi 

perkembangan peserta didik 

 

B. Saran 

1. Untuk pendidik; hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dengan menggunakan 

lembar kerja siswa yang terstruktur untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2. Untuk penelitian selanjutnya ; untuk menganalisis secara rinci tentang 

faktor-faktor yang terdapat dalam skala pemahaman bacaan. Hal ini 

agar peneliti dapat menentukan strategi pembelajaran sebagai tindakan 

perbaikan bagian-bagian yang menjadi kelemahan siswa serta 

menonjolkan kemampuan siswa dalam memahami suatu materi 

pelajaran.    
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