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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik jika guru dan 

peserta didik terlibat interaksi di dalam kelas. Guru mengajar sedemikian hingga 

peserta didik dapat belajar dengan baik, karena seorang guru mengharapkan 

timbulnya kemauan untuk belajar dan mengharapkan peserta didik tertarik kepada 

materi yang diberikan oleh guru dalam hal ini materi matematika  (Hudojo, 2005: 

2-3). Kegiatan belajar yang berpusat kepada peserta didik dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap keaktifan belajar. Keaktifan belajar peserta didik 

dapat terlihat apabila peserta didik memberikan tanggapan kepada materi yang 

sedang disampaikan oleh guru, oleh karena itu guru dalam kegiatan belajar dan 

mengajar harus menggunakan metode dan pendekatan baru untuk menunjang 

pembelajaran. 

Pembelajaran matematika yang baik jika pembelajaran yang dirancang oleh 

guru menggunakan metode dan pendekatan baru yang melibatkan semua peserta 

didik dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta peserta didik 

mendapat timbal balik yang positif. Matematika menurut Johnson & Rissing 

(Runtukahu & Kandou, 2014: 28) adalah pengetahuan berstruktur, dimana sifat dan 

teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak 

didefinisikan dan yang telah dibuktikan kebenarannya. Pembelajaran yang menarik 

dapat membuat peserta didik semangat belajar sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran yang baik, karena pembelajaran matematika bersifat penalaran yang 

banyak melibatkan aspek kognitif. 

Pembelajaran matematika dapat terlaksana dengan baik jika guru menguasai 

konsep-konsep matematika yang akan diajarkan (Runtukahu & Kandou, 2014: 27). 

Fungsi guru menurut Gagne (Syah, 2014: 249-250) adalah guru sebagai perancang 

pembelajaran, artinya guru harus memilih dan menentukan bahan pelajaran, 

merumuskan tujuan penyajian bahan pelajaran, memilih metode penyajian bahan 

pelajaran yang tepat dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Guru sebagai 

pengola pengajaran, artinya guru harus menciptakan kondisi dan situasi sebaik-
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baiknya, sehingga proses pembelajaran dalam kelas dapat berlangsung dari dua arah 

ataupun multiarah baik guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pembelajar 

dapat mendapat hasil yang baik. Guru sebagai evaluator, artinya guru harus 

memberikan evaluasi dan penilain pada setiap akhir pembelajaran tujuannya adalah 

apabila peserta didik yang kekurangan maka guru harus mendorong agar peserta 

didik dapat meningkatkan pembelajaran dan peserta didik yang sudah baik maka 

guru harus memotivasi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan prestasi 

belajar. 

Proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan aktivitas dan 

kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Aktivitas dan kretifitas peserta didik dalam kelas terlihat pada keaktifan peserta 

didik. Keaktifan belajar peserta didik merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan peserta didik terlihat dari beberapa hal 

yaitu keaktifan peserta didik meliputi interaksi peserta didik, peserta didik 

mendengarkan penjelasan guru, kerjasama peserta didik, kesiapan peserta didik 

dalam menjawab pertanyaan, peserta didik mempresentasikan hasil, peserta didik 

merespon jawaban teman dan kedisiplinan peserta didik (Musfirotun, 2010:39). 

Keaktifan peserta didik dalam pengajaran dapat ditingkatkan dengan beberapa cara 

salah satunya yaitu dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari khususnya matematika, guru harus mengorganisir setiap langkah 

yang akan dikerjakan oleh peserta didik agar peserta didik tidak jenuh dalam 

pembelajaran. 

Henry Brown (dalam Santrock, 2014: 103-104) menyatakan bahwa dalam 

mengajar matematika banyak strategi yang dapat digunakan oleh guru seperti: (1) 

bantulah peserta didik untuk mengembangkan ketrampilan matematika dengan 

pemecahan masalah yang baik; (2) dorong peserta didik untuk menggunakan 

strategi metakognitif dan (3) buat matematika yang menarik bagi peserta didik. 

Metode dan pendekatan yang efektif harus dapat membangkitkan semangat belajar 

dan respon khususnya matematika, karena matematika biasanya pelajaran yang 

tidak disukai oleh peserta didik karena banyak rumus dan defini. Pemecahan 

masalah adalah komponen yang harus peserta didik pegang dalam pembelajaran 
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matematika, karena jika peserta didik salah langkah dalam pemecahan masalah 

maka akan berdampak pada hasil akhir. 

Hasil observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26-01-2015 di kelas 

VII-E SMPN 06 Batu menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di kelas masih 

pasif terlihat pada kegiatan guru dan peserta didik dalam kelas. Kegiatan guru pada 

awal pembelajaran adalah menyampaikan materi dengan memberikan motivasi 

pada awal pembelajaran untuk menarik pemahaman peserta didik tentang apa yang 

akan dipelajari dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan 

memberikan pertanyaan tentang materi pertama kemudian menyuruh peserta didik 

untuk merangkum sub bab untuk materi yang kedua. Metode yang digunakan oleh 

guru adalah metode ceramah dan tanya jawab.  

Aktifitas peserta didik di kelas VII-E SMPN 06 Batu pada observasi terlihat 

bahwa pada kegiatan pembelajaran respon peserta didik kurang aktif terlihat bahwa 

5 dari 32 peserta didik yang menanggapi motivasi dari guru. Peserta didik yang 

terlibat hanya peserta didik yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan yang 

lain bercanda dengan sebayanya. Peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih 

dan dapat menjawab pertanyaan dari guru maka peserta didik tersebut harus 

menulis dan menjelaskan di depan kelas, respon peserta didik yang lain adalah rame 

tidak menaggapi teman yang maju di depan kelas untuk menjelaskan jawaban yang 

telah diperoleh. Guru selalu mengingatkan peserta didik untuk membuka buku dan 

menghargai teman yang disuruh oleh guru dalam menjawab soal di depan kelas. 

Hal tersebut menunjukkan kesadaran kognitif peserta didik masih sangat kurang 

dalam pembelajaran oleh karenanya hanya 5 dari 32 peserta didik yang selalu aktif. 

Berdasarkan hal tersebut kegiatan peserta didik dapat disimpulkan bahwa respon 

dan kesadaran koginitif peserta didik terhadap pembelajaran matematika masih 

kecil terlihat bahwa banyak peserta didik yang lebih memilih rame dan 

menggambar hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih belum baik terlihat 

pada saat peserta didik mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dan pada buku 

tugas matematika yang telah dikerjakan. Pemecahan masalah (Runtukahu & 

Kandou, 2014: 192) berarti serangkaian operasi mental yang dilakukan seseorang 
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untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Langkah-langkah pemecahan masalah yang 

dilakukan oleh peserta didik rata-rata langsung menjawab tidak mengidentifikasi 

apa yang diketahui dan apa yang di cari sehingga proses pemecahan masalah pada 

hasil akhir banyak yang salah. Tugas guru dalam hal ini adalah membimbing dan 

mengarahkan peserta didik agar tingkat pemecahan masalah lebih baik dan benar 

dengan berpedoman pada proses pemecahan masalah para ahli. 

Hasil wawancara dengan guru matematika adalah guru sering menggunakan 

metode diskusi, ceramah dan tanya jawab. Metode diskusi menurut guru 

pembelajaran dalam kelas tidak menyeluruh, artinya banyak peserta didik yang lalai 

dari tanggung jawab dalam kelompok. Pembelajaran di kelas jika menggunakan 

metode diskusi banyak peserta didik yang malas memanfaatkan peserta didik yang 

mempunyai kemampuan tinggi, sehingga pembelajarannya pada saat itu dianggap 

tidak berarti. Guru pada pembelajaran sering menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab karena mengingat dampak pada pembelajaran metode diskusi. 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan 

dapat disimpulkan bahwa metode dan pendekatan merupakan komponen yang 

penting dalam pembelajaran di kelas karena metode akan berpengaruh pada respon 

peserta didik hal tersebut terlihat bahwa peserta didik belum bisa fokus dalam 

pembelajaran matematika. Respon positif terhadap pembelajaran terlihat baik jika 

peserta didik dapat berinteraksi serta menimbulkan tolak balik dengan guru dan 

materi yang diajarkan khususnya matematika. Pembelajaran matematika yang baik 

adalah meningkatkan proses pemecahan masalah yang benar dengan berpedoman 

pada ahli, karena kemampuan proses pemecahan masalah merupakan sayarat utama 

dalam pembelajarn matematika (Runtukahu & Kandou, 2014: 192). Guru harus 

membimbing langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah dari awal sampai 

akhir agar mengurangi kesalahan peserta didik dalam hasil akhir. 

Berdasarkan kondisi di atas maka pembelajaran yang sudah berjalan baik 

adalah pada saat guru menanamkan konsep materi yang akan dibahas dengan 

memotivasi agar peserta didik dapat menalar apa yang sedang dipelajari dengan 

menghubungkan konsep dengan masalah kehidupan nyata. Peserta didik dapat 

menalar apa yang disampaikan oleh guru dengan materi yang sedang dibahas adalah 
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langkah positif yang pertama. Menanamkan konsep awal materi yang akan 

dipelajari dengan menghubungkan materi dengan masalah nyata adalah hal positif, 

karena peserta didik dapat mengingatkan materi sampai jenjang sekolah berikutnya. 

Kegiatan proses pembelajaran yang perlu di perbaiki adalah cara dalam 

proses belajar mengajar dalam matematika. Metode diskusi adalah metode yang 

baik jika guru dapat menerapkan dengan metode diskusi yang kreatif. Guru 

sebaiknya dapat melibatkan peserta didik baik kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah sehingga kelas lebih menjadi hidup dengan metode yang kreatif dan 

inovatif. Peserta didik harus dibimbing dalam proses pemecahan masalah dengan 

berpedoman dengan ahli, karena hal tersebut adalah dasar dalam mengerjakan soal. 

Metode dan pendekatan yang menarik dapat memunculkan respon positif 

peserta didik, jika peserta didik merespon dengan baik maka dapat dikatakan ia 

senang dalam matematika yang berdampak pada pemecahan masalah, karena 

matematika banyak melibatkan proses pemecahan masalah, apabila peserta didik 

merasa nyaman maka peserta didik akan senang mengerjakannya. Peserta didik 

belum mempunyai kesadaran kognitif contohnya peserta didik menggambar yang 

tidak jelas, rame serta tidak menghargai temannya yang mngerjakan di depan kelas. 

Hal tersebut berkaitan dengan metakognitif peserta didik yaitu kesadaran dalam 

bertindak dimana peserta didik harus dapat bertindak untuk berfikir mana yang 

harus dikerjakan dan mana yang harus ditingggalkan dalam belajar di kelas, 

sehingga pembelajaran dapat bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. 

Hal-hal yang belum optimal harus di cari solusinya agar pembelajaran di 

kelas dapat berjalan dengan baik yaitu dengan menggunakan dua solusi yaitu 

metode jigsaw dan pendekatan metakognitif. Metode jigsaw digunakan agar peserta 

didik dapat berinteraksi dengan teman sebaya untuk mendiskusikan tentang materi 

yang diberikan dengan baik karena bersifat belajar kelompok. Metode ini 

menekankan pada tanggung jawab peserta didik dan besifat heterogen sehingga 

tidak akan ada peserta didik yang lalai dari tanggung jawab atau bermalas-malasan 

dalam kelompok. Metode jigsaw dapat membantu menumbuhkan respon positif 

terhadap pembelajaran matematika karena disamping berdiskusi peserta didik akan 
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mendapat ilmu yang bermanfaat dari kelompok lain dengan proses pemecahan 

masalah yang berbeda. 

Pendekatan metakognitif digunakan agar membantu menumbuhkan 

kesadaran peserta didik, baik kesadaran kognitif maupun kesadaran terhadap 

dirinya sendiri dengan kata lain peserta didik dapat menempatkan sesuatu pada 

tempatnya, sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

kodrat belajar. Pendekatan merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

membimbing peserta didik untuk belajar dengan baik, pendekatan yang 

dilaksanakan adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik.  

Metode Jigsaw menurut (Sugianto, dkk, 2014) menyatakan bahwa dalam tipe 

Jigsaw, guru memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman peserta didik 

dan membantu peserta didik mengaktifkan skema ini agar bahan pelajaran menjadi 

lebih bermakna. Peserta didik bekerja dengan sesama peserta didik dalam suasana 

gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengelola informasi dan 

meningkatkan ketrampilan berkomunikasi, serta menjalin interaksi yang 

menyeluruh. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas penguasaan bagian 

materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam 

kelompoknya. Karakteristik metode jigsaw adalah metode ini termasuk diskusi 

kelompok yang heterogen, jumlah kelompok terdiri dari 4-6 anggota dengan tugas 

dan materi yang berbeda. Kelompok dalam jigsaw terdiri dari dua yaitu tim asal dan 

tim ahli. Tim ahli terbentuk dari tim asal yang memepelajari materi yang sama. 

Hasil penelitian metode Jigsaw dari Dwi Sulistyaningsih & Iswahyudi Joko, 

(2012) menunjukkan bahwa metode jigsaw berbantuan CD pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik pada pembelajaran 

matematika materi eksponen dari hasil observasi awal siklus 1 diperoleh data dari 

39 peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar hanya 28,2%. Keaktifan peserta 

didik meningkat pada siklus pertama berdasarkan indikator-indikator pengamatan 

sebesar sebesar 9,8 point naik dari 62,4 pada kondisi awal menjadi 72,2 pada siklus 

1. Keaktifan peserta didik meningkat pada siklus kedua berdasarkan indikator-

indikator pengamatan sebesar sebesar 9,1 point naik dari 72,2 pada siklus pertama 

menjadi 81.3 pada siklus 2. 
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Hasil penelitian Musyarofah, U (2014) adalah ada peningkatan prestasi 

belajar matematika peserta didik kelas II MI Al Iman Kalikuto, Grabag, Magelang 

setelah menggunakan metode Jigsaw  nampak pada perbandingan rat-rata 

matematika pada pra siklus, siklus I dan siklus II yakni 56,40, 65, 77,24 yang berarti 

ada peningkatan nailai rata-rata 88%. Kenaikan perbandingan nilai maksimal 

matematika pada kondisi awal, siklus I dan siklus II sebesar 56,40, 65, 77,24 ini 

menunjukkan adanya kenaikan nilai maksimal matematika dan kondisi siklus I 

sebesar 40% dan siklus II sebesar 16%. Sedangkan nilai minimal dengan presentase 

mengalami penurunan dari konsisi awal, siklus I dan siklus II yaitu 68%, 28%, 12% 

dengan ini menunjukkan katagori ketuntasan meningkat dan tidak tuntas. 

Metode jigsaw dalam pembelajaran akan lebih bermakna jika terdapat 

pendekatan yang sesuai untuk menunjang pembelajaran. Salah satu pendekatan 

yang sesuai adalah pendekatan metakognitif. Metode jigsaw dengan pendekatan 

metakognitif dapat memberikan pengaruh positif  terhadap pembelajaran. 

Pendekatan metakognitif melibatkan pengetahuan dan kesadaran peserta 

didik tentang aktivitas kognitifnya sendiri atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan aktivitas kognitifnya (Syaiful, 2011: 1-2). Pendekatan metakognitif ini 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan kesadaran seseorang tentang bagaimana 

peserta didik belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, 

kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan 

menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan dan kemampuan menilai 

kemajuan belajar sendiri. Pengetahuan peserta didik dalam pendekatan 

metakognitif berkaitan dengan pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional, 

sedangkan aktivitas kognitif peserta didik berkaitan perencanaan, prediksi, 

monitoring dan mengevaluasi penyelesaian suatu tugas tertentu, oleh karena itu 

metakognisi peserta didik memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah, 

khususnya dalam mengatur dan mengontrol aktivitas kognitif peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah, sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan oleh peserta 

didik dalam menyelesaikan masalah matematika menjadi lebih efektif dan efisien. 

Hasil dari penelitian Amelia, A (2013) menunjukkan bahwa  terdapat 

peningkatan kemampuan representasi matematis terhadap pembelajaran 
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matematika dengan menggunakan pendekatan metakognitif dari pada 

menggunakan pembelajaran secara konvensional. Hasil penelitian Purwaningsih, H 

(2011) menunjukkan bahwa penggunaan peta konsep pada model PBL 

mempengaruhi metakognisi peserta didik dan mempunyai kontribusi sebesar 

27,8%. Kontribusi penggunaan peta konsep pada model PBL pada penelitian ini 

termasuk kriteria cukup dalam mempengaruhi metakognisi peserta didik. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil penelitian terdahulu pada metode jigsaw dan 

pendekatan metakognitif variabel yang banyak digunakan oleh penelitian 

sebelumnya adalah hasil belajar, prestasi belajar, keaktifan dan kemampuan 

representasi. Penelitian baru ini meneliti tentang dua hal yaitu respon peserta didik 

terhadap pembelajaran matematika dan tingkat pemecahan masalah pada 

pembelajaran matematika. Penerapan dalam pembelajaran menggabungkan dua hal 

yaitu metode jigsaw dan pendekatan metakognitif  karena metode dan pendekatan 

baru sangat dibutuhkan dalam pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dalam 

pembelajaran khususnya matematika. Kegiatan dalam menerapkan metode jigsaw 

dan pendekatan metakognitif akan dirancang di dalam RPP dan tanpa 

meninggalkan apa yang akan diteliti yaitu respon dan tingkat pemecahan masalah. 

Pentingnya penelitian disini adalah untuk meningkatkan respon peserta didik 

terhadap pembelajaran matematika agar dapat menumbuhkan sikap positif terhadap 

pembelajaran di kelas. Respon merupakan tanggapan dari peserta didik tentang apa 

yang mereka lihat dan rasakan. Respon peserta didik menjadi baik jika guru dalam 

pengajaran membuat peserta didik suka dalam pembelajarannya dan sebaliknya dan 

bersifat tanpa rasa memaksa. Kemampuan pemecahan masalah merupakan 

komponen utama dalam matematika, karena matematika tidak terlepas dari 

pehitungan yang berupa pemecahan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian kelas “Penerapan Metode Jigsaw Dengan Pendekatan Metakognitif 

Dalam Pembelajaran Matematika pada kelas VII di SMPN 06 Batu Tahun 

Ajaran 2015/2016”, perlu dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode jigsaw dengan pendekatan metakognitif dalam 

pembelajaran matematika di kelas VII SMPN 06 Batu Tahun Ajaran 

2015/2016? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika 

menggunakan metode jigsaw dengan pendekatan metakognitif di kelas VII 

SMPN 06 Batu Tahun Ajaran 2015/2016? 

3. Bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

pembelajaran matematika menggunakan metode jigsaw dengan pendekatan 

metakognitif di kelas VII SMPN 06 Batu Tahun Ajaran 2015/2016? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah ini adalah untuk memudahkan penelitian dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien, mengingat keterbatasan 

peneliti maka peneliti akan membatasi masalah-masalah yang akan diselesaikan 

dalam penelitian ini, yakni:  

1. Peneliti hanya akan meneliti peserta didik kelas VII-E SMPN 06 BATU 

semester genap tahun ajaran 2015/2016  yang berjumlah 32 peserta didik. 

2. Peneliti hanya meneliti tentang respon peserta didik terhadap pelajaran 

matematika dengan menggunakan angket 

3. Peneliti hanya menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah Polya. 

4. Peneliti hanya menggunakan metode jigsaw dengan pendekatan metakognitif 

dalam pembelajaran. 

5. Peneliti hanya meneliti pada  materi aritmatika sosial sub bab nilai per unit, 

harga satuan, harga sebagian; harga penjualan, pembelian untung dan rugi; 

presentase untung dan rugi; bruto, tara, netto dan rabbat; serta pajak dan bunga 

tabungan tunggal. 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan: 
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1. Penerapan pembelajaran matematika menggunakan metode jigsaw dengan 

pendekatan metakognitif di kelas VII SMPN 06 Batu Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika menggunakan metode 

jigsaw dengan pendekatan metakognitif di kelas VII SMPN 06 Batu Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

3. Tingkat kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran 

matematika menggunakan metode jigsaw dengan pendekatan metakognitif di 

kelas VII SMPN 06 Batu Tahun Ajaran 2015/2016. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dalam menerapkan 

metode baru yaitu metode jigsaw dengan pendekatan metakognitif dalam 

pembelajaran matematika yang dijadikan bekal untuk menjadi guru profesional 

yang  aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan  serta menarik respon 

pembelajaran matematika kepada generasi muda selanjutnya. 

2. Bagi Peserta didik 

Menarik respon belajar peserta didik yang bertujuan untuk memotivasi peserta 

didik agar dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan hasil belajar yang 

lebih baik dalam hal memecahkan masalah. Peserta didik mendapat serapan 

ilmu dengan metode dan pendekatan  yang berbeda serta mendapatkan hikmah 

belajar sesungguhnya serta peserta didik termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika sehingga hasil belajar peserta didik menjadi optimal. 

3. Bagi Guru 

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yang baru digunakan 

sebagai masukkan dalam perbaikan mutu pendidikan dengan menerapkan 

metode dan pendekatan baru seperti penerapan metode jigsaw dengan 

pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika. 

1.6 Defini Oprasioanal Variabel 

1. Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang mempunyai 

hubungan berkesimbungan dengan tujuan untuk menumbuhkan pola pikir 
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peserta didik secara logis, sistematis dan analitis agar lebih baik dalam 

penalaran khususnya pemecahan masalah yang berdasarkan pada sifat, 

aksioma dan definisi yang sudah dibuktikan kebenarannya 

2. Metode jigsaw adalah metode diskusi dengan membentuk kelompok kecil yang 

terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli, dimana kelompok asal 

membahas materi yang telah diberikan oleh guru yang bersifat heterogen dan 

terdiri dari 4-6 anggota kelompok dengan tujuan belajar yang jelas dalam 

membahas sub bab yang sudah ditentukan. Anggota kelompok asal yang 

membahas materi yang sama bertemu dalam satu kelompok menjadi tim ahli. 

Setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas kelompok asal dan 

kelompok ahli terhadap materi yang akan akan disampaikan sehingga peserta 

dapat tanggung jawab sebagai pebelajar. 

3. Pendekatan metakognitif merupakan pendekatan yang berpusat kepada peserta 

didik dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan aspek kognitif 

dalam pembelajaran yang meliputi kesadaran, strategi koginitif, perencanaan 

dan meneliti kembali. 

4. Kemampuan pemecahan masalah adalah langkah-langkah dalam penyelesaian 

masalah yang berbentuk soal dengan tahap penyelesaian yang meliputi 

memahami masalah, merancang pemecahan masalah, menyelesaikan masalah, 

memeriksa hasil kembali yang bertujuan akhir untuk menemukan hasil yang 

ditanyakan dengan tepat baik dalam masalah rutin maupun non-rutin. 

Pemecahan masalah pada penelitian ini menggunakan proses pemecahan 

masalah Polya. 

5. Respon peserta didik adalah tanggapan yang berupa interaksi  timbal balik 

antara dua orang atau lebih yang merupakan wujud dari sikap peserta didik 

terhadap suatu objek yang dapat dilihat melalui proses pemahaman, pengaruh 

atau penolakan, suka atau tidak suka terhadap pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan. 

 


