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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika melalui pembelajaran menggunakan strategi metakognitif siswa kelas 
XF SMA Negeri 2 Klaten. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif 
antara peneliti dengan guru dan siswa kelas XF SMA Negeri 2 Klaten sebagai 
partisipan. Tindakan dilaksanakan dalam 2 siklus yaitu siklus I yang terdiri dari 3 
pertemuan dan siklus II yang terdiri dari 4 pertemuan. Pada awal siklus I dan 
siklus II siswa diberi soal pretes untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam 
menyelesaikan soal mengenai materi yang akan dipelajari. Di aid* siklus I dan 
siklus II siswa diberi soal postes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 
siswa terhadap materi setelah tindakan diberikan. Observasi dilakukan terhadap 
aktivitas guru dan siswa ketika tindakan diberikan. Instrumen penelitian terdiri 
dari lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, pedoman wawancara, angket, 
LAS, soal pretes dan postes. Data juga diperoleh dari dokumentasi. 

sil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang 
menggu akan strategi metakognitif dapat berjalan sesuai dengan strategi yang ada 
dengan n perhatikan hal berikut: agar siswa melakukan perencanaan, 
pemantauan selama mengerjakan tugas, dan penilaian setelah selesai mengerjakan 
tugas, diberikan masalah yang memungkinkan cara menyelesaikan yang berbeda 
dan dibentuk kelompok dalam belajar di kelas. Siswa menyajikan basil pekerjaan 
di depan kelas sehingga siswa lain dapat melakukan penilaian baik terhadap 
pekerjaannya sendiri maupun terhadap pekerjaan yang disajikan di depan kelas; 
agar siswa melakukan pemantauan terhadap efektivitas strategi yang digunakan 
dalam mengerjakan tugas guru membatasi alokasi waktu yang diberikan untuk 
mengerjakan tugas. Setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan strategi 
metakognitif kualitas pembelajaran mengalami peningkatan dalam aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar siswa. Peningkatkan aktivitas belajar setelah 
pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi metakognitif terjadi pada 
sebagian besar siswa. Meningkatkan effect size yang berarti meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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