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Abstrak 

Dalam Undang - Undang RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sisdiknas (Sistem 

Pendidikan Nasional)  Pasal 37 ditegaskan bahwa mata pelajaran matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Namun guru dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar 

matematika hanya memberikan penekanan pada tujuan kognitif tanpa 

memperhatikan dimensi proses kognitif, khususnya kemampuan metakognitif. 

Akibatnya upaya-upaya untuk memperkenalkan metakognisi dalam 

menyelesaikan masalah matematika kepada siswa sangat kurang atau bahkan 

cenderung diabaikan. Untuk itu upaya guru dalam proses pembelajaran perlu 

dikembangkan agar lebih menarik dan meningkatkan kreatifitas serta daya pikir 

siswa. Salah satu upaya tersebut dengan menggunakan media pembelajaran. 

Media pembelajaran cukup efektif dalam penggunaannya untuk menunjang proses 

pembelajaran, serta peanguatan konsep pada materi pembelajaran juga perlu 

ditekankan kepada siswa karena dengan konsep materi dasar yang kuat maka 

siswa akan lebih mudah mengikuti pembelajaran pada proses materi berikutnya. 

Media kartu domino PERCASI (Persen, pecahan, dan Desimal) merupakan salah 

satu media pembelajaran yang memuat materi pecahan senilai. Media tersebut 

efektif digunakan pada pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran siswa 

juga dapat bermain,sehingga penanaman konsep pembelajaran akan lebih mudah 

serta peningkatan kemampuan metakognitifpun juga akan semakin baik.  

Kata kunci: Media Kartu Domino PERCASI, Kemampuan Metakognitif, 

Metakognitif. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada proses pembelajaran, pembelajaran metakognitif juga perlu 

diperhatikan seiring dengan perkembangan kognitif siswa.  
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Faktor tunggal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar 

untuk meningkatkan metakognitif siswa adalah apa yang telah diketahui 

oleh siswa berupa materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Cara 

penyampaian materi salah satunya dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

Pada mata pelajaran Matematika SMP kelas VII, siswa mengenal 

materi Pecahan Senilai. Siswa perlu memperkuat konsep dasarnya supaya 

tidak mengalami kesulitan dalam memperdalam materi  ini.  Maka perlu 

dicari metode pembelajaran yang menarik minat siswa untuk lebih tekun 

mempelajarinya, diantaranya dengan memanfaatkan media pembelajaran 

Kartu Domino PERCASI (Persen, Pecahan, dan Desimal). 

 Para guru dapat mempelajari cara penggunaan media pembelajaran 

Kartu Domino PERCASI tersebut untuk mengetahui apakah dengan media 

pembelajaran itu dapat meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. Melalui 

tulisan ini, penulis ingin menulis tentang Media Kartu Domino PERCASI 

(Persen, Pecahan, dan Desimal) untuk Meningkatkan Kemampuan 

Metakognitif Siswa. Indikator kemampuan metakognitif yang diukur dalam 

pembelajaran matematika pada tulisan ini yaitu mengidentifikasi masalah, 

menentukan strategi dan langkah – langkah penyelesaian masalah, dan 

menyampaikan pendapat. Diharapkan dengan menggunakan media 

pembelajaran Kartu Domino tersebut dapat meningkatkan kemmapuan 

metakognitif siswa. 

B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimanakah contoh Kartu Domino PERCASI untuk meningkatkan 

kemampuan metakognitif siswa? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan Kartu Domino PERCASI ? 

C. Tujuan Penulisan 

 Tenujuan penulisan ini adalah mengetahui contoh Kartu Domino 

PERCASI untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan bagi guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan metakognitif siswa. 

 

INTI                                                                                                                              

A. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari 

“Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu 

perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Schramm 

(1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Gagne (2006: 14) mengemukakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar. Istilah media dalam bidang pembelajaran disebut juga media 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat bantu atau media tidak 

hanya dapat memperlancar proses komunikasi akan tetapi dapat merangsang 

siswa untuk merespon dengan baik segala pesan yang disampaikan. 

Penggunaan media pembelajaran selain dapat memberi rangsangan 

bagi siswa untuk terjadinya proses belajar, media pembelajaran juga 

memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar 

mengajar. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan individu sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar siswa, tentang pemanfaatan media 

pengajaran dalam proses belajar siswa, sebagai berikut: 
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 Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

 Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 

 Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal  melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus 

mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

 Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

B. Kartu Domino PERCASI (Persen, Pecahan, dan Desimal) 

Kartu domino yang dipakai bukanlah suatu kartu yang digunakan oleh 

orang untuk berjudi, tetapi media untuk pembelajaran yang bentuknya 

dibuat seperti kartu domino untuk menarik minat siswa dalam belajar. Kartu 

domino pada awalnya dibuat untuk mempermudah dalam memahami dasar-

dasar dalam geometri seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian dalam Matematika, namun seiring berjalannya waktu 

penggunaan media pembelajaran kartu domino dapat digunakan pada mata 

pelajaran yang bersifat teoritis. 

Penggunaan Kartu Domino yang penulis teliti ini adalah kartu domino 

PERCASI yaitu kartu domino pecahan yang senilai, yaitu memuat bilangan 

persen, pecahan, dan desimal. 
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Berikut contoh Kartu Domino Percasi : 

 

  

 

 

 

 

 

C. Kemampuan Metakognitif 

 Metakognitif berasal dari kata “meta” yang artinya “diatas” dan 

“kognitif” artinya “kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman, 

pengolahan informasi, analisis, dan lain sebagainya”. Berdasarkan etimologi 

tersebut metakognitif adalah kemampuan diatas kemampuan pemahaman, 

pengolahan informasi, memecahkan masalah, menganalisis informasi, dan 

lain sebagainya. (University of Leithbridge, 2010) 

Pada tahun 1976 seorang ahli bernama Flavell memeperkenalkan ungkapan 

metakognitif yang memunculkan perdebatan dalam pendefinisiannya. 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang metakognitif dari beberapa 

ahli yang dikemukakan dalam Corebima (2006), yaitu : 

a. Kesadaraan dan kontrol terhadap proses kognitif (Eggen dan Kauchak, 

1996); 

b. Proses mengetahui dan memonitor proses berpikir atau proses kognitif 

sendiri (Arends, 1998); 

c. Metakognitif menunjuk kepada kecakapan pembelajraan sadar dan 

memonitor proses pembelajarannya (Peter,2000); 

d. Pengetahuan tentang belajarnya sendiri; tentang bagaimana ia belajar dan 

bagaimana ia memantau cara belajar yang dilakukannya (Flavell, 

Gradner dan Alexander dalam Slavin, 1997). 

Metakognitif merupakan suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri 

sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. 
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Dengan kemampuan seperti ini seseorang dimungkinkan memiliki 

kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah. 

Sehingga kemampuan metakognitif mengacu pada bagaimana 

seseorang dapat mengontrol proses belajar dirinya sendiri dari mulai ketika 

awal persiapan belajar, monitoring diri selama pembelajaran dimana 

seseorang mampu menilai proses belajarnya sendiri sampai pada tahap akhir 

pembelajaran dengan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan dipelajari. 

Metakognitif memiliki banyak definisi para ahli, menurut Blackey dan 

Spence (1990) dan Cotton (2010), metakognitif adalah kesadaran peserta 

didik dalam mengenali pengetahuannya sehingga dia mengetahui apa yang 

diketahui dan tidak diketahuinya, serta kemampuan menentukan rencana 

dan mengatur strategi yang efektif untuk mencapai tugas pembelajarannya. 

Costa dan Kallick (2001) mendefinisikan metakognitif dalam empat aspek. 

Pertama, kemampuan apa yang diketahui dan tidak diketahuinya. Kedua, 

kemampuan menentukan rencana dan strategi untuk mencapai informasi 

yang diperlukan. Ketiga, kesadaran dalam melakukan langkah – langkah 

dan strategi selama penyelesaian masalah. Keempat, kemampuan dalam 

merefleksi dan mengevaluasi produktivitas proses berfikir. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa, metakognitif adalah kemampuan 

untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif, dan pada tulisan ini indikator – 

indikator kemampuan metakognitif yang akan dikembangkan yaitu : 

  a. mengidentifikasi masalah 

  b. menentukan strategi dan langkah – langkah penyelesaian 

masalah 

  c. menyampaikan pendapat 

D. Materi Pecahan Senilai 

Menurut RJ. Soenarjo (2008: 218), pecahan ialah bilangan yang 

menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan atau kuantitas. Bentuk 

penulisan pecahan secara umum adalah 
𝑎

𝑏
  , a sebagai pembilang dan b sebagai 

penyebut. RJ. Soenarjo mengemukakan berbagai bentuk pecahan, yaitu antara 

lain: 
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1. Pecahan biasa: 
𝑎

𝑏
 , dan a < b 

2. Pecahan campuran: 𝑎
𝑏

𝑐
 , a bilangan bulat, b pembilang, dan c 

penyebut 

3. Pecahan desimal: pecahan dengan nama desimal, dengan penulisan 

a, b (a koma b), dimana a dan b bilangan cacah. Misal 0,3 ; 0,5 ; 

0,75 ; dsb. 

4. Pecahan pokok: pecahan biasa yang pembilangnya 1. Misalnya: 
1

2
 

dan 
1

4
 

5. Pecahan sebenarnya: pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil 

dari penyebutnya. Misalnya : 
2

3
 , 

3

3
 , 

4

5
 , dsb. 

6. Pecahan senama: dua atau lebih pecahan yang penyebutnya sama. 

Misalnya: 
5

8
, 

6

8
, 

7

8
 dsb.  

7. Pecahan tak senama: dua atau lebih pecahan yang penyebutnya 

tidak sama. Misalnya: 
2

3
 , 

3

3
 , 

4

5
  dsb. 

8. Pecahan persen: perseratus. Misal: 20 % artinya =  0,20 = 0,2 

9. Pecahan permil: perseribu. Misal: 15‰ dibaca 15 permil artinya 

15

1000
= 0,015 

Sehingga pecahan senilai merupakan pecahan yang mempunyai nilai 

sama. Misal: 
1

5
=  

20

100
= 0,20 = 20% merupakan pecahan yang senilai. 

E. Cara Penggunaan Media Kartu Domino PERCASI untuk 

Meningkatkan Kemampuan Metakognitif 

Cara penggunaan kartu domino PERCASI sama seperti permainan domino 

biasanya, yaitu : 

1. Permainan dapat dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih, dengan 

maksimal pemain 4 orang karena jumlah kartu hanya 29  

2. Kartu domino pecahan dibagi sama rata kepada setiap pemain. 

3. Sisakan 1 kartu untuk kartu pembuka awal permainan 
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4. Dipilih satu kartu sebagai pembuka dan diletakkan terbuka di 

arena.(indikator kemampuan metakognitif mengidentifikasi masalah) 

5. Pemain yang mendapat giliran meletakkan salah satu kartunya yang 

salah satu bagiannya sama nilainya dengan bagian kartu yang ada di 

arena dan belum ditumpuki kartu lain. (indikator kemampuan 

metakognitif menentukan strategi dan langkah – langkah penyelesaian 

masalah) 

6. Apabila pemain yang mendapat giliran tidak mempunyai kartu yang 

dimaksud maka ia boleh mengambil kartu sisa jika ada atau gilirannya 

dilewati. 

7. Pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu habis kartu domino 

pecahannya. 

8. Dan pemain yang paling kalah adalah pemain yang kartunya tersisa 

dengan jumlah nilai pada kartu paling besar (indikator kemampuan 

metakognitif menyampaikan pendapat) 

 

PENUTUP 

 Kemampuan metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau 

aspek kognitif. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa 

yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Pada tulisan ini media 

pembelajaran yang digunakan adalah Kartu Domino PERCASI (Persen, Pecahan, 

dan Desimal). Media ini digunakan dalam materi pecahan senilai pada SMP kelas 

VII sebagai penguat konsep dasar untuk memperdalam materi berikutnya. 

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu alternatif para pendidik untuk dapat 

meningkatkan kemampuan metakognitif siswanya. 
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Lampiran 

 

Media Kartu Domino PERCASI (Persen Pecahan dan Desimal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


