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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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