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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar siswa mengikuti suatu instruksi dalam pembelajaran 
matematika, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah matematika. Seringkali 
siswa menyelesaikan masalah matematika tanpa menyadari  apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan 
bahkan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan tugas tersebut. Sedangkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 
seseorang harus memiliki kemampuan metakognisi yang baik. Melalui Google Scholar, dan Sinta, penulis memperoleh 23 artikel 
jurnal maupun prosiding membahas pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika, sehingga perlu dilakukan analisis 
terhadap kumpulan studi tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan metakognitif dalam proses 
pembelajaran matematika dengan menggunakan desain penelitian meta-analisis. Dari keseluruhan artikel yang penulis peroleh, 
terdapat 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis menggunakan aplikasi Comprehensive Meta-mar sehingga 
diperoleh besar ukuran efek gabungan. Berdasarkan interpretasi dari ukuran efek gabungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan penerapan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika memberikan pengaruh yang kuat 
terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa, baik dalam pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematis, 
kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep dan lainnya. 
 

Kata Kunci:  Metakognisi,Pendekatan Metakognitif,Meta-Analisis 
 

PENDAHULUAN 

Penguasaan matematika yang kuat sejak dini diperlukan untuk menguasai dan menciptakan 
teknologi di masa depan. Matematika sebagai ilmu dasar mempunyai peranan sangat penting untuk 
mencapai keberhasilan pembangunan dalam segala bidang. Menurut NRC, 2002; hujini, 2004 dalam 
(Hendrayana, 2015), salah satu ilmu pengetahuan yang sangat berperan dalam peradaban adalah 
matematika, dan hal tersebut tak dapat dipungkiri lagi, sehingga menguasai kecakapan matematis sangat 
penting dicapai untuk dapat bersaing dan mencapai kemajuan di zaman modern. Namun (Hendrayana, 
2015) mengutarakan bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika, 
walaupun kadang kesulitan itu sengaja dibuat untuk melatih dan membiasakan siswa agar terbiasa dalam 
aktivitas berpikir dan aktifitas memecahkan masalah, karena dalam hal ini matematika memiliki standar yang 
harus dicapai dalam prosesnya. Standar matematika sekolah menurut NCTM (Keller et al., 2001), haruslah 
meliputi standar isi dan standar proses. Standar proses meliputi: 1). Penyelesaian masalah (problem 
solving); 2). Penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); 3). Komunikasi (communication); 4). Koneksi 
(conection); dan representasi (representation). Menurut (Murni, 2010) Kualitas dan produktivitas 
pembelajaran matematika akan tampak pada seberapa jauh siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Untuk menjadikan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran terkait erat dengan efektivitas 
strategi pembelajaran yang direncanakan guru. Penyampaian materi pelajaran harus dikelola dan diorganisir 
melalui strategi pembelajaran yang tepat. (Murni, 2010) juga mengemukakan bahwa salah satu tugas guru 
adalah bagaimana menyelenggarakan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang dirancang dan 
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan siswa, siswa dapat mengkonstruksi secara maksimal pengetahuan 
baru yang dikembangkan dalam pembelajaran.  

Pembelajaran matematika perlu didukung oleh metode dan pendekatan yang tepat sesuai 
perkembangan intelektual siswa. Penekanan guru pada proses pembelajaran matematika antara melakukan 
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(doing) dan berpikir (thinking) itu harus seimbang. Dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, guru harus 
dapat menumbuhkan rasa kesadaran siswa sehingga siswa tidak hanya memiliki keterampilan melakukan 
saja, melainkan dapat memahami juga alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan serta mengetahui akan 
implikasi dari kegiatan tersebut. Guru tidak hanya memberikan penekanan dalam pencapaian tujuan kognitif 
saja, melainkan dimensi proses kognitifnya juga harus diperhatikan, khususnya pengetahuan metakognitif 
dan keterampilan metakognitif. Dalam proses pembelajaran matematika harus melibatkan proses dan 
aktivitas berpikir siswa secara aktif dengan mengembangkan perilaku metakognitif. Maka dapat ditegaskan 
bahwa perlu usaha perbaikan proses pembelajaran melalui upaya pemilihan model pembelajaran yang tepat 
dan inovatif dalam pembelajaran matematika di sekolah. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat 
digunakan adalah model Pembelajaran dengan Pendekatan Metakognitif.  

Metakognitif menurut Suzana (Maulana, 2018) adalah suatu istilah yang berwujud kata sifat dari 
metakognisi. Beberapa istilah lain yang merujuk pada metakognisi adalah metamemory dan 
metacomponential skill and processes (Sternberg dan French) (Maulana, 2018).  Metakognisi 
(metacognition) secara resmi diperkenalkan oleh Flavell (Iswan, 2015), ketika menemukan fakta bahwa 
beberapa siswa yang tidak berhasil menerapkan strategi yang telah diajarkan oleh guru, tidak mampu 
menyadari aspek lain dari belajar, yaitu tidak hanya mengandalkan kemampuan menggunakan strategi 
mnemonic (menghafal) tetapi juga mampu dalam menggunakan strategi memonitor dan mengatur proses 
memori mereka selama mereka menggunakan strategi. Dari temuannya tersebut maka Flavell menyebut 
bahwa metakognisi sebagai “thinking about thinking”. Flavell (Iswan, 2015) metakognisi merupakan suatu 
kondisi pengetahuan seseorang mengenai pengetahuan serta kesadarannya sendiri akan apa yang harus 
dilakukan dan untuk mencapai suatu tujuan bergantung pada proses refleksi pikiran dan penelusuran 
seseorang itu sendiri. Definisi serupa dikemukakan Livingstone (1997) (Zakiah, 2017) bahwa metakognisi 
sebagai thinking about thinking atau berpikir tentang berpikir. Metakognisi juga merupakan kemampuan 
berpikir, yang menjadi objek berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri. Sementara itu 
Matlin (1998) dalam bukunya yang diberi judul Cognition (Zakiah, 2017), menyatakan: “Metacognition is our 
knowledge, awareness, and control of our cognitive process”. Metakognisi, menurut Matlin adalah 
pengetahuan, kesadaran, dan kontrol terhadap proses kognitif yang terjadi pada diri sendiri. 

Metakognitif menurut (Sumarno, 2007) ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak 
diketahui. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses 
berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesadaran ini terwujud, maka seseorang dapat mengawal 
pikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Dalam proses memantau, 
menurut (Sumarno, 2007) siswa perlu bertanya kepada diri sendiri mengenai: (1) Apakah hal ini memberi 
manfaat kepada saya?; (2) Bagaimanakah cara menjelaskan masalah ini?; (3) Mengapa saya tidak 
memahami masalah ini?; (4) Apakah permasalahan dapat saya selesaikan?; selama proses pembelajaran 
berlangsung. Dalam proses menilai siswa perlu merefleksi untuk mengetahui: (1) Bagaimana saya harus 
menguasai kompetensi yang telah ditetapkan?; (2) Mengapa saya mudah/ sukar menguasainya?; (3) 
Perubahan tindakan apakah yang harus saya lakukan?. Dengan mengetahui hal tersebut, siswa dapat 
menyusun strategi yang lebih tepat untuk menguasai kompetensinya. Menurut (Asnawati & Dewi, 2016) 
pembelajaran dengan pendekatan metakognitif menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa, membantu dan 
membimbing siswa jika ada kesulitan, serta membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran 
metakognisinya. 

Menurut Flavell, sebagaimana dikutip oleh Livingston (1997) dalam (Rangkuti, 2007), metakognisi 
terdiri dari pengetahuan metakognisi (metacognitive knowledge) dan pengalaman atau regulasi metakognitif 
(metacognitive experiences or regulation). Sementara itu Jacob (2000:2) dalam (Asnawati & Dewi, 2016) 
menyatakan bahwa metakognisi merupakan suatu kesadaran berpikir sehingga kita dapat melakukan tugas-
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tugas khusus dan kemudian menggunakan kesadaran ini untuk mengontrol apa yang dikerjakan. 
Pengetahuan metakognisi menunjuk pada diperolehnya pengetahuan tentang proses-proses kognitif, 
pengetahuan yang dapat dipakai untuk mengontrol proses kognitif. Sementara pengalaman metakognisi 
adalah proses-proses yang dapat diterapkan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas kognitif dan mencapai 
tujuan-tujuan kognitif. Secara garis besar pengertian tentang metakognitif adalah: (1) metakognitif 
merupakan kemampuan jiwa yang termasuk dalam kelompok kognisi, (2) metakognitif merupakan 
kemampuan untuk menyadari, mengetahui, proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri, (3) metakognitif 
merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri, (4) metakognitif 
merupakan kemampuan belajar bagaimana mestinya, belajar dilakukan yang meliputi proses perencanaan, 
pemantauan, dan evaluasi, dan (5) metakognitif merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi, dikatakan 
demikian karena aktivitas ini mampu mengontrol proses berpikir yang sedang berlangsung pada diri sendiri. 

Pembelajaran dengan pendekatan metakognitif didefinisikan oleh Cardelle (Hutajulu & Minarti, 2017) 
pembelajaran dengan metakognitif mengarahkan perhatian siswa pada apa yang relevan dan membimbing 
mereka untuk memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal-soal melalui bimbingan scaffolding 
(pertanyaan-pertanyaan arahan). Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metakognitif menurut 
(Hutajulu, 2017) merupakan pembelajaran yang menanamkan kesadaran bagaimana merancang, 
memonitor serta mengontrol tentang apa yang mereka ketahui, apa yang diperlukan untuk mengerjakan dan 
bagaimana melakukannya; menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa; membantu dan membimbing siswa 
jika ada kesulitan, dan membantu siswa mengembangkan konsep diri apa yang dilakukan pada saat belajar 
matematika. 

Berdasarkan pendapat Schoenfeld, Blakey & Spence, Huit, dan Meyer dalam (Hutajulu, 2017) ketika 
metakognitif terlibat dalam proses pembelajaran, secara otomatis siswa akan aktif dalam berfikir. Proses 
yang aktif ini memberikan efek bagi siswa untuk berinteraksi baik internal maupun secara eksternal. 
Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, secara umum kegiatan dalam pembelajaran dengan 
pendekatan metakognitif itu lebih dominan pada memonitor kesadaran pengetahuan, strategi, proses berpikir 
diri sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan. Pembelajaran dengan strategi metakognitif adalah pembelajaran 
yang menitikberatkan pada bagaimana siswa termotivasi dan berpartisipasi dengan mengarahkan siswa 
agar dapat merancang apa yang hendak dipelajari, memantau kemajuan hasil pembelajarannya, dan menilai 
apa yang dipelajari. Untuk belajar luar biasa, guru harus melatih siswa untuk merancang apa yang hendak 
dipelajari, memantau kemajuan belajar siswa, dan menilai apa yang telah dipelajari. Ada 3 strategi 
metakognitif (Maulana, 2007) yang dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar siswa, 
diantaranya yaitu: 1). Tahap proses sadar belajar, meliputi proses untuk menetapkan tujuan belajar, 
mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses, menentukan bagaimana kinerja terbaik 
siswa akan dievaluasi, memperetimbangkan tingkat motivasi belajar, menentukan tingkat kesulitan belajar 
siswa. 2). Tahap merencanakan belajar, meliputi proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan tugas belajar, merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal serta menentukan 
skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan materi pelajaran, mengambil langkah-langkah yang sesuai 
untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi belajar (outlining, mind mapping, speed reading, dan 
strategi belajar lainnya). 3). Tahap monitoring dan refleksi belajar, materi pelajaran, mengambil langkah-
langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi, memantau proses belajar melalui 
pertanyaan dan tes diri (self-testing, seperti mengajukan pertanyaan,apakah materi ini bermakna dan 
bermanfaat bagi saya?, bagaimana pengetahuan pada materi ini dapat saya kuasai?, mengapa saya mudah/ 
sukar menguasai materi ini?), menjaga konsentrasi dan motivasi tinggi dalam belajar. 

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan pendekatan 
metakognitif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah meta-analisis (Johnson et al., 2015), yaitu 
menggabungkan, menganalisis dan mensintesis dua atau lebih studi yang ada secara sistematis dengan 
menggunakan metode statistika untuk memperoleh temuan dan kesimpulan baru secara umum dari studi-
studi tersebut menggunakan ukuran efek studi. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan, 
menganalisis, dan mensintesis secara statistik dan sistematis dari temuan yang diperoleh baik dua atau 
lebih, dari studi yang meneliti tentang pengaruh penerapan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran 
matematika. Dalam penelitian meta-analisis ini (Retnawati et al., 2018) terdapat empat langkah utama yaitu 
merumuskan pertanyaan penelitian meta yang akan dilakukan, mengumpulkan penelitian-penelitian yang 
relevan, menghitung effect size, dan menyusun laporan hasil analisis. Selain langkah-langkah yang sudah 
ditentukan ada pula kriteria penelitian, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria inklusi. 
Adapun kriteria inklusi untuk studi primer yang digunakan dalam penelitian meta-analisis ini antara lain 
populasi dalam studi primer meliputi siswa pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
sekolah menengah atas di Indonesia; perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen dalam studi 
primer adalah Pendekatan Metakognitif sedangkan perlakuan yang diberikan kepada kelompok kontrol 
dalam studi primer adalah Model Pembelajaran Konvensional; hasil dalam studi primer adalah bermacam-
macam terdiri dari kemampuan komunikasi matematis siswa; kemampuan berpikir kritis matematis siswa; 
kemampuan pemecahan masalah; kemampuan penalaran matematis; kemampuan berpikir kreatif, 
dan  jenis penelitian dalam studi primer adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian randomized 
control group pretest-posttest design, randomized control group posttest only design, nonequivalent qroup 
pretest-posttest design, dan nonequivalent group design posttest only; data statistik yang tersedia dalam 
studi primer meliputi ukuran sampel, rata-rata, dan standar deviasi; dan tahun publikasi studi primer adalah 
antara tahun 2012 sampai dengan 2019. 

Dalam melakukan pencarian literatur berupa artikel jurnal dan prosiding yang memiliki topik penelitian 
tentang pengaruh penerapan pendekatan metakognitif terhadap kemampuan matematis siswa, penulis 
menggunakan beberapa database seperti Google Scholar. Kata kunci yang digunakan penulis untuk 
memudahkan dalam pencarian literatur meliputi “Metakognitif, pendekatan metakognitif”, “metacognitive, 
metacognitive approach”. Dari pencarian literatur tersebut diperoleh artikel jurnal dan prosiding dengan 
tahun publikasi 2012- 2019 sebanyak 17 buah. Selanjutnya, 17 artikel tersebut diseleksi oleh penulis 
dengan menyesuaikan pada kriteria inklusi yang telah penulis tentukan sebelumnya. Studi yang memenuhi 
kriteria inklusi ada sebanyak 12 buah dengan jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Dengan 
demikian, terdapat 12 buah studi yang digunakan dalam penelitian meta-analisis ini.  

Adapun langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean studi. Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam langkah ini adalah protokol pengkodean yang meliputi form pengkodean yang berbentuk 
kertas atau komputerisasi, dan manual pengkodean yakni panduan yang berisi instruksi tentang tata cara 
mengkodekan setiap item sesuai data yang tersedia dalam studi primer (Wilson, 2009). Pengkodean studi 
meliputi beberapa informasi yang akan digunakan dalam proses meta analisis yaitu kode studi; penulis; 
tahun publikasi; rata-rata, standar deviasi dan jumlah sampel kelompok eksperimen; rata-rata, standar 
deviasi dan jumlah sampel kelompok kontrol; tahun penelitian; jenjang pendidikan; dan ukuran sampel. 
Tahun penelitian dibagi ke dalam lima kategori yaitu 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, dan 
2020-2021; jenjang pendidikan dibagi ke dalam dua kategori yaitu SMP/MTs dan SMA/MA/SMK; 
sedangkan ukuran sampel dibagi ke dalam dua kategori yaitu 30 atau kurang, dan 31 atau lebih. 
Selanjutnya penulis akan menghitung ukuran efek dengan melakukan proses pengkodean. Selain itu 
penulis akan mengukur pula perbedaan antara dua kelompok independen yaitu kelompok yang 
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mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan kelompok belajar yang mendapatkan 
pembelajaran konvensional. Dalam penelitian meta-analisis ini penulis harus memiliki ukuran sampel dan 
standar deviasi dari sampel yang diperoleh, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 
dengan Hedges g  (Fritz et al., 2012) adalah ukuran efek berdasarkan standardized mean difference. 
Adapun interpretasi ukuran efek yang digunakan dalam penelitian meta-analisis ini klasifikasi menurut 
(Cohen et al., 2018), yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1. Interpretasi Ukuran Efek 

ES Interpretasi 
1. ≤ ES ≤ 0, 20 Efek Lemah 

0, 20 < ES ≤ 0, 50 Efek sederhana 

0, 50 < ES ≤ 1, 00 Efek sedang 
ES > 1, 00 Efek kuat 

Setelah hasil perhitungan ukuran efek diperoleh, dalam (Retnawati et al., 2018; Wilson, 2009) maka 
penulis melanjutkannya dengan uji homogenitas untuk mengetahui serta dapat menentukan model analisis 
apa yang akan digunakan dari p-value yang terdapat pada Q-statistic. (Retnawati et al., 2018) 
mengemukakan, jika nilai p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek dari studi primer yang digunakan 
adalah model efek acak, sedangkan apabila nilai p-value > 0,05, maka distribusi ukuran efek studi primer 
yang digunakan pada penelitian meta-analisis bersifat homogen, sehingga model analisis yang digunakan 
adalah model efek tetap. 

Selanjutnya, (Greenhouse & Iyengar, 2009) mengemukakan bahwa dalam meta-analisis ini studi yang 
digunakan dapat mewakili semua studi yang membahas pertanyaan penelitian yang sama serta tidak muncul 
klaim bahwasannya studi yang digunakan dan dipublikasikan dalam meta-analisis ini bukan hanya studi yang 
hasilnya signifikan, maka dari itu penulis perlu mendeteksi dan mengatasi bias publikasi. Fail-Safe N (FSN) 
Rosenthal (Retnawati et al., 2018) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dan mengatasi bias 
publikasi. Apabila distribusi dari ukuran efek telah nampak dan berbentuk asimetris atau tidak sepenuhnya 
berbentuk simetris (Tamur et al., 2020) maka penulis harus menggunakan Fail-Safe N (FSN) Rosentantal 
untuk dapat menentukan apakah terdapat atau tidaknya kemungkinan bias publikasi. Dan jika terdapat nias 
publikasi, (Retnawati et al., 2018) maka penulis secara langsung dapat melakukan uji hipotesis nol. Hipotesis 
nol dinyatakan diterima jika nilai p-value < 0,05, yang berarti Pendekatan Metakognitif memberi pengaruh 
signifikan terhadap pembelajaran  matematika baik dalam kemampuan pemecahan masalah, komunikasi 
matematis, penaran, maupun berpikir kritis serta berpikir reflektif matematis siswa dibandingkan dengan 
pembelajaran konvensional. Menurut (Borenstein et al., 2010), jika penulis menggunakan model analisis 
yaitu model efek random maka artinya terdapat suatu perbedaan karakteristik studi, dan penulis dapat 
melakukan analisis terhadap karakteristik tersebut agar dapat menginterpretasi hasil analisisnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan utama dari penelitian meta-analisis ini adalah untuk mengetahui ukuran efek gabungan penerapan 
Pendekatan Metakognitif dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan matematis siswa sehingga 
diperoleh hasil tentang pengaruh penerapan Pendekatan Metakognitif dalam pembelajaran matematika 
terhadap kemampuan matematis siswa. Daftar studi yang digunakan dalam meta-analisis disajikan dalam 
Tabel 2. 
 

Tabel 2. Studi yang digunakan dalam Meta-Analisis 
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Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal/  
Prosiding 

Studi 
1 

Keefektifan Pendekatan Metakognitif Ditinjau Dari 
Prestasi Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis,Dan Minat 
Belajar Matematika 

JURNAL RISET PENDIDIKAN 
MATEMATIKA 

Studi 
2 

Pendekatan Pembelajaran Metakognitif Dengan media 
Flash Swishmax Pada Pembelajaran Matematika Smp 

Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Matematika 

Studi 
3 

Penerapan Pendekatan Metakognitif Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Sma Ditinjau 
Dari Tahap Perkembangan Kognitif 

Prima: Jurnal Pendidikan 
Matematika 

Studi 
4 

Pendekatan Metakognitif Terhadap Kemampuan 
Penalaran Matematik Siswa  Ditinjau Dari Habits Of Minds 

SJME (Supremum Journal of 
Mathematics Education) 

Studi 
5 

Pengaruh Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Mahasiswa Universitas Balikpapan Melalui Pendekatan 
Metakognitif  

Jurnal Math Educator Nusantara 
(JMEN) 

Studi 
6 

Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning 
Dengan Pendekatan Metakognisi Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis  

Mosharafa: Jurnal Pendidikan 
Matematika 

Studi 
7 

Pengaruh Pendekatan Metakognitif Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Disposisi Matematis 
Peserta Didik Madrasah Aliyah Ditinjau Dari Tahap 
Perkembangan Kognitif 

Journal of Authentic Research on 
Mathematics Education (JARME) 

Studi 
8 

Penerapan Strategi Pembelajaran Metakognitif-
Scaffolding Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis Dan Self Regulated 
Learning Siswa 

Juring (Journal for Research in 
Mathematics Learning) 

Studi 
9 

Pengaruh Pendekatan Metakognitif Dan Kemampuan 
Awal Matematis Terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif 
Matematis Siswa 

ALGORITMA Journal of 
Mathematics Education (AJME) 

Studi 
10 

Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 
Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa Kelas 
Xi Melalui Pendekatan Metakognitif 

JPMI (Jurnal Pendidikan 
Matematika Indonesia) 

Studi 
11 

Pengaruh Strategi Metakognitif Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika 

JKPM (Jurnal Kajian Pendidikan 
Matematika) 

Studi 
12 

Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa 
Diajar Reciprocal Teaching Dengan Pendekatan 
Metakognitif Dan Diajar Pendekatan Ekspositori  
 

Prosiding SEMINAR NASIONAL 
MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN 
MATEMATIKA UNIVERSITAS 
PGRI SEMARANG 

Studi 
13 

Meningkatkan  Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis Siswa Melalui Pendekatan Metacognitive 
Guidance 

Edumatica : Jurnal Pendidikan 
Matematika 

Studi 
14 

Pengaruh Pendekatan Metakognitif Terhadap 
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan 
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Dengan menggunakan aplikasi Comprehensive Meta-Analysis Version 3, diperoleh efek studi, 
standar error dan interval kepercayaan masing-masing studi berdasarkan standardized mean difference yaitu 
Hedges’s 𝑔 yang disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

Kode 
Studi 

 

Penulis 
Tahun 

Publikasi 

 
Ukuran 

Efek 

 
Interpretasi 
Ukuran Efek 

 

SEg 

Interval  
Kepercayaan 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Studi 
1 

Maria Isabella 
Chrissanti, Djamilah 
Bondan Widjajanti  

2013 
1.191504 Efek Kuat 0.315328 0.57346 1.809547 

Studi 
2 

Isna 
Farahsanti,  Annisa 

Prima Exacta 
2015 

0.532241 Efek sedang 0.246085 0.049915 1.014567 
Studi 

3 
Raras Budiarti Lestari, 
Hepsi Nindiasari, Abdul 

Fatah 
2017 

1.045859 Efek Kuat 0.261951 0.532435 1.559284 
Studi 

4 
Asep Ikin Sugandi, 

Martin Bernard, Linda 
2017 

1.350705 Efek Kuat 0.250945 0.858854 1.842556 
Studi 

5 
Rahayu Sri 

Waskitoingtyas 
2019 

0.87209 Efek Sedang 0.360008 0.166475 1.577706 
Studi 

6 
Geni Sri Elita , Mhmd 

Habibi, Aan Putra, dan 
Nelpita Ulandari 

2019 
0.863418 Efek Sedang 0.350881 0.17569 1.551145 

Studi 
7 

Budi Setiaji, Hepsi 
Nindiasari, Aan 

Hendrayana 
2019 

0.177121 Efek sedang 0.229037 -0.27179 0.626033 
Studi 

8 
Sutiha Kamelia , Heni 

Pujiastuti 
2019 

3.004139 Efek Kuat 0.436151 2.149284 3.858995 
Studi 

9 
Fadhila Putri , Abdul 
Muin, Khairunnisa 

2019 
0.788492 Efek Sedang 0.276314 0.246917 1.330067 

Studi 
10 

Ajeng Yulia Rahmawati  
, Euis Eti Rohaeti  

, Anik Yuliani  
2017 

1.065874 Efek Kuat 0.262571 0.551235 1.580514 
Studi 

11 
Ahmad Maulana 2017 

2.300198 Efek Kuat 0.361131 1.592381 3.008015 
Studi 

12 
Hotmalida Lubis, Julina 

Sri W. Simanjuntak 
2020 

1.507583 Efek Kuat 0.26855 0.981226 2.033941 
Studi 

13 
Muhamad Zulfikar 

Mansyur , dan  Aep 
Sunendar 

2020 
0.930441 Efek Sedang 0.252695 0.435158 1.425723 

Studi 
14 

Putri Dwi Pertiwi, Hepsi 
Nindiasari 

2022 
0.858124 Efek Sedang 0.324454 0.222193 

1.494054 
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Berdasarkan Tabel 3, masing-masing studi memiliki ukuran efek yang bervariasi di mana 15 studi 
memiliki ukuran efek yang berada dalam rentang 0,177 sampai dengan 3,004, ada 1 studi yang memiliki 
ukuran efek yang sangat tinggi dibandingkan studi-studi lainnya yakni sebesar 3.004139. Dengan melakukan 
interpretasi ukuran efek menurut klasifikasi Cohen, diperoleh informasi bahwa 7 studi memiliki ukuran efek 
kuat yang artinya Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakognitif pada 7 studi tersebut 
berpengaruh kuat terhadap kemampuan matematis siswa, 7 studi memiliki ukuran efek sedang yang artinya 
Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakognitif pada 7 studi tersebut berpengaruh sedang 
terhadap kemampuan matematis siswa. 

Untuk mengetahui ukuran efek gabungan seluruh studi primer, maka penulis perlu menentukan 
model estimasi yang akan digunakan dengan menguji homogenitas seluruh studi primer terlebih dahulu. 
Informasi yang dibutuhkan untuk melakukan uji homogenitas seluruh studi primer disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 
Chi2 df P-Value I-squared Tau2 
57.51 13 0.0 77.4% 0.282 

 
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek studi primer yang 

digunakan dalam meta-analisis bersifat heterogen. Dengan demikian model estimasi yang akan digunakan 
untuk mengetahui ukuran efek gabungan adalah model efek acak. 

Selanjutnya penulis mendeteksi bias publikasi dengan menggunakan Fail-Safe N, dengan rumus 
FSN5K+10 dimana nilai FSN = 1027.34 dan K (jumlah studi teramati) = 14, 
diperoleh  1027.345(14)+10=1027.3480=12. 84175>1 . Karena hasil perhitungan  FSN5K+10>1  , sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa studi dalam meta-analisis yang digunakan ini memenuhi toleransi yang 
cukup terhadap bias publikasi (Juandi & Tamur, 2021).  

Selanjutnya, disajikan hasil meta-analisis studi primer dengan menggunakan model efek tetap dan 
model efek acak pada Tabel 5 berikut. 
 

Tabel 5. Hasil Meta-Analisis Berdasarkan Model Estimasi 

Model N 
Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95% Test of null (2-Tail) 

Ukuran 
Efek 

SE Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Z-
Value 

P-Value 

Model Efek 
Tetap 

14 1.03 0.076 0.885 1.184 13.549 0.0 

Model Efek 
Acak 

14 1.13 0.163 0.814 1.453 6.959 0.0 

 
Dengan melakukan uji homogenitas primer yang sebelumnya, dapat diketahui bahwa distribusi 

ukuran efek studi bersifat heterogen, maka analisis yang digunakan penulis adalah model efek acak. 
Berdasarkan tabel 5 pada baris model efek acak, diperoleh nilai p-value pada uji Z yaitu 0,000. Karena p-
value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan 
Metakognitif memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kemampuan matematis siswa. Hal 
tersebut sejalan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Dr. Vladimir, 1967), terhadap salah satu 
kemampuan matematis siswa yaitu kemampuan penalaran, bahwa kemampuan penalaran matematis siswa 
yang belajar dengan pendekatan pembelajaran metakognitif lebih baik dari pada siswa yang belajar dengan 
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strategi konvensional pada siswa SMP. Hasil penelitian di atas relevan dengan hasil penelitian dari 
Wahyuddin. 2016. Pengaruh Metakognisi, Motivasi Belajar, Dan  Kreativitas Belajar Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Sabbangpar. Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh 
ukuran efek gabungan sebesar 1,13, sehingga berdasarkan klasifikasi Cohen, ukuran efek gabungan 
tersebut tergolong ukuran efek yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa secara 
keseluruhan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Metakognitif memberikan pengaruh yang kuat 
terhadap kemampuan matematis siswa. Selain itu, ukuran efek gabungan sebesar 1,13 menandakan bahwa 
rata-rata kemampuan matematis siswa di kelompok eksperimen 87% siswa di kelompok kontrol. 
 

Tabel 6. Hasil Meta-Analisis Berdasarkan Karakteristik Studi 

 
Karakteristik Studi 

 
Kategori 

 
N 

 
Hedges’s 

Test of null 
(2 – Tail) 

 
Batas 
Bawah 

 
Batas 
Atas 

Z-
Value 

P-Value 

 
Tahun Penelitian 

2013-2015 2 0.83 2.535 0.011233 0.189 1.476 

2016-2018 5 1.29 6.272 0.0 0.887 1.694 

2019-2021 7 1.15 3.662 0.00025 0.534 1.765 

 

Jenjang 
Pendidikan 

SD 1 0.53 2.163 0.030554 0.05 1.015 

SMP/ MTs 7 1.46 5.566 0.00 0.94 1.99 

SMA/ MA/ 
SMK 

4 0.77 3.324 0.000888 0.316 1.226 

S1 2 1.18 5.158 0.0 0.732 1.63 

 
Ukuran Sampel 

30 atau 
kurang 

8 1.28 4.94 0.000001 0.772 1.787 

30 atau lebih 6 1.0 5.029 0.0 0.612 1.394 

 
Berdasarkan Tabel 6, untuk karakteristik studi tahun penelitian, diperoleh informasi bahwa ukuran 

efek studi sedang adalah ukuran efek study pada tahun penelitian 2013-2015, sedangkan ukuran efek studi 
tertinggi atau tergolong kuat adalah ukuran efek study pada tahun penelitian 2016-2018. Dalam sebuah 
penelitian lain, dikatakan bahwa pada tahun ajaran 2013-2015 mulai dilaksanakan kurikulum 2013, di mana 
salah satu model pembelajaran yang cocok dengan kurikulum 2013 tersebut adalah Pendekatan 
Metakognitif. Dengan demikian, salah satu hal yang menyebabkan penelitian di tahun 2016-2018 memiliki 
ukuran efek yang kuat karena baru. Dari ukuran efek yang diperoleh, dapat pula disimpulkan bahwa pada 
dasarnya pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif memberikan pengaruh yang sedang 
atau kuat terhadap kemampuan matematis siswa di seluruh kategori tahun penelitian. Dari ketiga kategori 
tahun studi tersebut, terlihat pula bahwa ukuran efek studi mengalami naik turun setiap 3 tahun. Selain itu, 
diperoleh informasi bahwa p-value total between pada bagian heterogenitas yaitu sebesar 0.0. karena p-
value < 0,05, maka distribusi ukuran efek untuk ketiga kategori tahun pada karakteristik studi tersebut bersifat 
heterogen. Dengan demikian, pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif memiliki 
perbedaan terhadap kemampuan matematis siswa ditinjau berdasarkan tahun penelitian, sehingga dapat 
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penulis simpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif untuk meningkatkan 
kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun penelitian dan jenjang pendidikan. 

Berdasarkan jenjang pendidikan, diperoleh informasi karakteristik studi yaitu bahwa ukuran efek 
studi sedang adalah ukuran efek studi pada jenjang pendidikan SD dan SMA/ MA/ MAN, sedangkan yang 
tergolong ukuran efek kuat adalah pada jenjang pendidikan SMP/ MTs dan S1. Hal ini sejalan dengan 
penelitian  yang menganalisis pengaruh pendekatan metakognitif terhadap kemampuan penalaran siswa 
(Dr. Vladimir, 1967).  

 
KESIMPULAN  

Dengan diperolehnya hasil meta-analisis yang menggunakan 14 studi yang membahas mengenai 
pengaruh pendekatan metakognitif terhadap kemampuan matematis siswa dalam pembelajaran matematika, 
baik itu kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis, penalaran dan kemampuan matematis lainnya. 
siswa memperoleh informasi bahwa ukuran efek yang kuat berdasarkan gabungan studi primer adalah 1,13 
yang tergolong ke dalam ukuran efek yang kuat berdasarkan klasifikasi Cohen. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran 
matematika memberikan pengaruh yang kuat dan lebih signifikan dalam kemampuan matematis siswanya 
dibandingkan dengan pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan atau model konvensional. 
Selain itu, ditinjau dari beberapa karakteristik studi, pembelajaran matematika dengan pendekatan 
metakognitif untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun penelitian, di mana 
ukuran efek tertinggi diperoleh pada tahun 2016-2018. sedangkan, pembelajaran matematika dengan 
pendekatan metakognitif ketika dipengaruhi oleh jenjang pendidikan terdapat ukuran efek yang kuat pada 
jenjang pendidikan tingkat SMP/ MTs, dan dalam batasan ukuran sampel terdapat efek yang kuat pada 
sampel kurang dari 30. Pada dasarnya peningkatan efek untuk anak-anak sangat relatif dibandingkan 
dengan orang dewasa mengenai pendekatan metakognitif terhadap prestasi di mata pelajaran, namun untuk 
keseluruhan dalam penggabungan usia telah diukur oleh (Muncer et al., 2022) dalam penelitiannya. Penulis 
telah melakukan penelitian meta-analisis berdasarkan jenjang pendidikan, tahun dan ukuran sampel, dan 
hasilnya dapat lihat dari tabel 6 di atas bahwa pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika itu 
efeknya dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, tahun dan ukuran sampel. Namun, penulis menyarankan agar 
studi ini dapat dikaji lebih lanjut lagi dengan menggunakan karakteristik studi yang lebih beragam lagi.  

 
  

REKOMENDASI  

Peneliti merekomendasikan Penerapan Pendekatan Metakognitif Dalam Pembelajaran Matematika, 
sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 6, bahwasannya karakteristik tahun penelitian dengan kategori 
yang berbeda dapat mempengaruhi hasil ukuran efeknya, terlihat bahwa ukuran efek studi terendah berada 
pada tahun penelitian 2013-2015 dan ukuran efek studi yang tergolong tinggi ada pada tahun penelitian 
2016-2018. Baik kategori yang terdapat dalam tahun penelitian, jenjang pendidikan maupun ukuran sampel, 
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif 
memberikan pengaruh yang sedang atau kuat terhadap kemampuan matematis siswa di seluruh kategori 
tahun penelitian. Dari ketiga kategori tahun studi tersebut, terlihat pula bahwa ukuran efek studi mengalami 
naik turun setiap 3 tahun. Selain itu, diperoleh informasi bahwa p-value total between pada bagian 
heterogenitas yaitu sebesar 0.0. karena p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek untuk ketiga kategori 
tahun pada karakteristik studi tersebut bersifat heterogen. Dengan demikian, pembelajaran matematika 
dengan pendekatan metakognitif memiliki perbedaan terhadap kemampuan matematis siswa ditinjau 
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berdasarkan tahun penelitian, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
pendekatan metakognitif untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun 
penelitian. Selain itu peneliti juga merekomendasikan agar studi ini dapat dikaji lebih lanjut dengan 
menggunakan karakteristik studi yang lebih beragam lagi. 
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