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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU no 20, 2003). Pembelajaran 

yang diberikan kepada siswa harus terencana dan sistematis agar dapat membantu 

siswa mengolah dan menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah 

yang diberikan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsung 

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa tapi harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk merekonstruksi pengetahuan yang 

dimiliki secara sadar sehingga pada akhirnya siswa mampu menggunakan 

pengetahuan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari (Hamdani, 2011).  

Pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 

suatu masalah yang dihadapinya berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Kemampuan memecahkan masalah merupakan indikator penting dalam 

kompetensi berpikir dan sangat berguna dalam kehidupan siswa.  

Pemecahan masalah merupakan alat utama dalam pembelajaran fisika (Heller, 

2010, hlm. 125). Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran fisika yaitu sebagai 

wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk 

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari (Lampiran Permendikbud 

no 59, 2014, hlm. 900). Setelah siswa mempelajari konsep-konsep fisika, 

diharapkan siswa mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam suatu 

masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Fisika merupakan ilmu 

pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga ketika siswa memiliki kemampuan 

pemecahan masalah fisika maka siswa tersebut telah memiliki suatu modal dasar 

dalam menghadapi perkembangan zaman.  
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Kesuksesan seseorang dalam menyelesaikan pemecahan masalah salah 

satunya bergantung pada kesadarannya tentang apa yang mereka ketahui dan 

strategi pemecahan masalah yang direncanakan. Meningkatkan kesadaran belajar 

dari siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan (Hamdani, 2011). Ketika 

siswa mampu mengorganisir kegiatan berfikirnya dalam rencana tindakan yang 

dibuat, maka siswa akan mudah mengevaluasi proses belajar yang mereka 

lakukan. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 

salah satu SMA Negeri di Kota Bandung diperoleh informasi bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan belum bisa menumbuhkan  kesadaran siswa untuk 

mengontrol proses berpikirnya sendiri sehingga siswa belum sepenuhnya 

memiliki kemampuan pemecahan masalah.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 45 siswa, diperoleh 

informasi bahwa proses pembelajaran fisika yang dilakukan sebatas transfer ilmu 

dari guru ke siswa. Siswa tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan selama 

pembelajaran dan tidak mampu menjelaskan strategi yang mereka gunakan untuk 

memecahkan masalah. Sebanyak 52,5% siswa menyatakan bahwa mereka tidak 

selalu mengganti strategi belajar yang digunakan meskipun strategi tersebut tidak 

mampu menyelesaikan suatu masalah fisika yang dihadapi dan sebanyak 55% 

siswa memilih berhenti belajar ketika mereka merasa bingung menyelesaikan 

suatu persoalan fisika. Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh informasi 

bahwa siswa tidak membuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proses 

berpikirnya dengan baik. Apabila siswa menemui soal fisika dan mereka merasa 

bingung, mereka hanya mengandalkan hafalan dan pada akhirnya siswa hanya 

menebak jawaban.  

Proses pembelajaran yang diberikan juga tidak melatihkan kemampuan 

pemecahan masalah, siswa hanya dilatihkan menghafal rumus kemudian 

memasukkan variabel-variabel yang diketahui dalam rumus tersebut. Siswa 

merasa bingung ketika dihadapkan pada suatu masalah fisika yang tidak 

berorientasikan pada rumus melainkan lebih menekankan pada konsep fisika. 

Sebanyak 67,5% siswa tidak mampu menghubungkan konsep fisika yang sudah 
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dipelajari dengan konsep fisika yang akan dipelajari. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa siswa tidak mampu mengontrol aktivitas kognitifnya sehingga siswa tidak 

menyadari hal-hal apa saja yang telah mereka ketahui dan belum diketahui. Dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi belum mampu membimbing 

siswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah. 

Pada proses pemecahan masalah siswa dituntut untuk menentukan strategi 

yang tepat dalam memecahkan masalah, mengontrol apa yang sudah 

dikerjakannya, dan mengevaluasi apakah strategi yang digunakannya telah 

berhasil membuatnya menyelesaikan masalah yang diberikan. Ini berarti dalam 

menyelesaikan masalah, siswa dituntut untuk menggunakan kemampuan 

metakognisinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Hacker 

(dalam Chantharanuwong dkk, 2012, hlm. 5100) bahwa salah satu faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memecahkan 

masalah adalah kemampuan metakognisi. Oleh karena itu dalam Standar 

Kompeteni Lulusan (SKL), salah satu kemampuan yang akan dibidik dalam 

kurikulum 2013 adalah kemampuan metakognisi (Lampiran Permendikbud no 

104, 2014, hlm. 8). Ellis (dalam Jayapraba, 2013, hlm.49) menyatakan bahwa 

kemampuan metakognisi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

mengungkapkan alasan, dan memecahkan masalah pada proses pembelajaran. 

Metakognisi merupakan pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, 

menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (strategic knowledge), 

pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (self-

knowledge) (Permendikbud no 104, 2014, hlm. 8). Dapat dikatakan bahwa 

metakognisi merupakan kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak 

diketahui. Ketika seorang siswa menggunakan kemampuan metakognisi dalam 

proses pembelajarannya, maka terjadi suatu aktivitas kognitif yang mengontrol 

kesadaran berpikirnya sehingga siswa mampu menentukan strategi pemecahan 

masalah yang harus dilakukan. Siswa yang memiliki kemampuan metakognisi 

dapat memonitoring apa yang sedang dipelajari dan membuat perubahan serta 

beradaptasi apabila strategi yang telah ditentukan dirasa belum cukup 

membuatnya belajar dengan optimal.  
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Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam proses pembelajaran 

sebaiknya melibatkan metakognisi agar siswa lebih menyadari proses kognitifnya 

sehingga kemampuan pemecahan masalah dapat dimiliki siswa. Pada proses 

pembelajaran diperlukan suatu strategi yang mampu memperluas keterampilan 

siswa dalam memecahkan masalah dan mengintensifkan kemampuan kognitifnya. 

Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi metakognisi. Strategi 

metakognisi merujuk pada cara untuk menumbuhkan kesadaran mengenai proses 

berpikir yang terjadi dalam rangka pemecahan masalah. Apabila kesadaran ini 

terwujud, maka seseorang dapat mengawali pikirannya dengan merancang, 

memantau, dan menilai apa yang dipelajarinya. Berdasarkan jurnal Shareeja dan 

Gafoor (2014) diperoleh informasi bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan 

strategi metakognisi berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

Pada dasarnya kemampuan metakognisi setiap orang berbeda, oleh karena itu 

penerapan strategi metakognisi perlu dipadukan dengan suatu model pembelajaran 

yang dapat menuntun siswa untuk aktif dalam kelompok belajar. Dalam suatu 

kelompok belajar siswa mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan hasil 

pemikiran mereka tentang solusi dari masalah yang diberikan kepada teman 

sekelompoknya. Dengan mereka saling berbagi informasi, maka mereka secara 

tidak langsung dapat menilai kemampuan diri mereka sendiri jika dibandingkan 

dengan temannya (Jayapraba, 2013). Berdasarkan jurnal Jayapraba dan Kanmani 

(2013) diperoleh informasi bahwa hasil penelitiannya menunjukkan keberhasilan 

penggunaan pembelajaran kooperatif dalam membangun kesadaran metakognisi 

siswa SMA. 

Shelia (dalam Jayapraba, 2013, hlm. 49) mengungkapkan bahwa keunggulan 

lain dari kemampuan metakognisi adalah perannya dalam meningkatkan prestasi 

akademik siswa. Siswa yang telah memiliki kemampuan metakognisi memiliki 

hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki kemampuan 

metakognisi. Hal ini dikarenakan siswa dengan kemampuan metakognisi mampu 

memilih strategi belajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuan kognitifnya. 

Berdasarkan jurnal Jayapraba (2013) diperoleh informasi bahwa hasil 
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penelitiannya menunjukkan keberhasilan strategi metakognisi dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA dan kesadaran 

metakognisi menjadi faktor penting dalam peningkatan prestasi belajar.  

Untuk dapat membangun kemampuan metakognisi maka diperlukan suatu 

permasalahan yang tidak hanya dapat diselesaikan dengan buku dan pendidik. 

Permasalahan yang diberikan harus menuntun siswa untuk dapat mengeksplor 

berbagai macam sumber ilmu agar dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Oleh karena itu, maka perlu digunakan suatu media yang dapat membimbing 

siswa mengeksplor lebih jauh kemampuan kognitifnya. Media yang dapat 

digunakan adalah media web atau internet karena web merupakan suatu 

perpustakaan terbesar yang didalamnya berisi banyak informasi yang sangat 

diperlukan dalam penyelesaian masalah.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, studi yang berfokus pada penerapan suatu 

strategi pada model pembelajaran untuk mengetahui profil metakognisi dan 

prestasi belajar siswa perlu dilakukan. Oleh karena itu, penulis berminat mengkaji 

dan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Metakognisi 

melalui Pembelajaran Kooperatif untuk Mengetahui Profil Metakognisi dan 

Peningkatan Prestasi Belajar Fisika Siswa SMA pada Materi Fluida Statis”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana profil metakognisi dan 

peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan strategi metakognisi melalui 

pembelajaran kooperatif?”. Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana profil metakognisi siswa setelah diterapkan strategi 

metakognisi melalui pembelajaran kooperatif ? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar fisika siswa setelah diterapkan 

strategi metakognisi melalui pembelajaran kooperatif ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Mengetahui profil metakognisi siswa setelah diterapkan strategi 

metakognisi melalui pembelajaran kooperatif  

2. Mengetahui peningkatan prestasi belajar fisika siswa setelah diterapkan 

strategi metakognisi melalui pembelajaran kooperatif 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, siswa, 

maupun pendidik. Manfaat penelitiam ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan 

diri dalam penelitian pendidikan dan menambah wawasan serta 

pengalaman dalam menerapkan strategi metakognisi melalui 

pembelajaran kooperatif dalam mengetahui profil metakognisi dan 

peningkatan prestasi belajar fisika siswa 

2. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar bermakna serta dapat 

membantu membangun kemampuan metakognisi dan meningkatkan 

prestasi belajar fisika siswa  

3. Bagi guru, dapat menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk proses pembelajaran sehingga dapat membangun 

kemampuan metakognisi dan meningkatkan prestasi belajar fisika siswa 

 

E. Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi metakognisi melalui 

pembelajaran kooperatif, sedangkan untuk variabel terikat yaitu profil 

metakognisi dan prestasi belajar fisika siswa. 
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F. Batasan Masalah 

Untuk menghindari dari luasnya permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, maka masalah penelitian ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Strategi metakognisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

metakognisi yang dirumuskan oleh Blakey dan Spence yang meliputi 

mengidentifikasi apa yang  kamu ketahui dan apa yang tidak kamu 

ketahui, berbicara tentang berpikir, membuat jurnal berpikir, membuat 

perencanaan dan regulasi diri, melaporkan kembali proses berfikir, dan 

evaluasi diri. 

2. Model pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division yang dirumuskan oleh Slavin dimana tahapan pembelajarannya 

meliputi presentasi kelas, kerja kelompok, tes, peningkatan skor individu, 

dan penghargaan kelompok. 

3. Profil metakognisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

metakognisi menurut Thomas dan McRobbie, terdapat tiga jenis 

metakognisi yang akan diteliti, yaitu metakognisi pengetahuan 

(deklaratif, prosedural, dan kondisional), metakognisi kesadaran, dan 

metakognisi kontrol (merencanakan, memantau, dan menilai). 

4. Prestasi belajar yang dimaksudkan adalah prestasi belajar pada aspek 

kognitif sebagaimana tercakup dalam taksonomi Bloom revisi yaitu 

memahami (C2), mengaplikasikan (C3), dan menganalisis (C4).  

 

G. Definisi Operasional 

1. Strategi Metakognisi melalui Pembelajaran Kooperatif 

Strategi metakognisi melalui pembelajaran kooperatif adalah pelaksanaan 

strategi metakognisi yang diterapkan pada worksheet, dimana worksheet ini 

dikerjakan oleh siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif pada penelitian ini 

menggunakan tipe Student Teams Achievement Division (STAD).  
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Dalam penelitian ini, LKS yang digunakan disebut dengan Jurnal 

Pemikiran Siswa (JPS) karena dalam JPS tersebut berisi langkah-langkah 

strategi metakognisi dalam bentuk pertanyaan.  

Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam JPS dibuat dengan 

berorientasikan kepada langkah-langkah strategi metakognisi, sehingga ketika 

siswa menjawab pertanyaan dalam JPS maka siswa telah melakukan kegiatan 

dalam strategi metakognisi. Pada proses pemecahan masalah yang diberikan, 

siswa diinstruksikan untuk melakukan beberapa alternatif pemecahan masalah 

yaitu berfikir sendiri, mencari informasi dari web, dan berdiskusi dengan 

teman.  

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi metakognisi melalui 

pembelajaran kooperatif adalah lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran berbentuk 

pernyataan yang kemudian diisi oleh observer, ketika rencana pembelajaran 

pada lembar observasi terlaksana maka observer mengisi dengan memberikan 

checklist.  

Pengolahan data lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

dilakukan dengan menghitung presentasenya dengan menggunakan rumus 

presentase keterlaksanaan treatment kemudian dianalisis berdasarkan kriteria 

keterlaksanaan treatment oleh Koswara (2013). 

2. Profil Metakognisi 

Profil metakognisi adalah gambaran tentang keadaan metakognisi 

seseorang yang meliputi metakognisi pengetahuan, metakognisi kesadaran, 

dan metakognisi kontrol.  

Profil metakognisi yang diteliti pada penelitian ini meliputi metakognisi 

pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif, prosedural, dan 

kondisional, metakognisi kesadaran yang teridir dari kesadaran dan realisasi 

serta metakognisi kontrol yang terdiri dari merencanakan, memantau, dan 

menilai. 
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Instrumen yang digunakan untuk mengetahui metakognisi pengetahuan 

adalah kuesioner metakognisi pengetahuan yang berisi pertanyaan berkaitan 

dengan fluida statis. Penelitian ini dilakukan selama tiga pertemuan sehingga 

terdapat tiga kuesioner metakognisi pengetahuan yaitu mengenai tekanan 

hidrostatis, Hukum Archimedes, dan tegangan permukaan. Pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner metakognisi pengetahuan mengukur pegetahuan 

deklaratif, prosedural, dan kondisional.  

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui metakognisi kesadaran dan 

metakognisi kontrol adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert, 

dimana pertanyaannya diadaptasi dari jurnal Exploring student metacogniton 

on nuclear energy in secondary school (Chantharanuwong dkk, 2012). 

Pilihan jawaban kuesioner tersebut berisi pilihan hampir selalu, sering, 

sesekali/kadang-kadang, jarang, dan hampir tidak pernah yang diberi skor 

berturut-turut untuk masing-masing pilihan jawaban adalah 5,4,3,2, dan 1. 

Pengolahan data untuk kuesioner metakognisi pengetahuan adalah 

dengan mengelompokkan jawaban sampel penelitian kemudian menghitung 

berapa banyak siswa yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Data 

kuesioner metakognisi kesadaran dan metakognisi kontrol diolah dengan cara 

merata-ratakan skor. Jika skor rata-rata siswa lebih dari 3 maka siswa tersebut 

dikatakan telah menggunakan metakognisi kesadaran dan kontrol dalam 

proses pembelajaran. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil pencapaian seseorang setelah mengalami 

proses pembelajaran dan merupakan dampak positif dari penggunaan 

metakognisi selama proses pembelajaran.  

Penelitian ini sebenarnya lebih berfokus pada kemampuan metakognisi 

siswa, namun ketika kemampuan metakognisi telah terbangun maka akan 

diteliti pengaruh dari metakognisi terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa.  

Instrumen yang akan digunakan untuk mengetahui peningkatan prestasi 

belajar siswa adalah three tier test. Prestasi belajar siswa akan diteliti melalui 
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perbandingan hasil tes sebelum treatment (pretest) dan tes setelah treatment 

(posttest). Soal yang terdapat dalam three tier test merupakan soal yang berisi 

pertanyaan tentang materi fluida statis. Untuk melihat peningkatan prestasi 

belajar, teknik pengolahan data yang digunakan adalah gain ternormalisasi 

dan dianalisis berdasarkan pedoman dari Hake (1999). Prestasi belajar pada 

penelitian ini dianalisis juga dari seberapa besar peningkatan pemahaman 

konsep dan penurunan miskonsepsi siswa yang pengklasifikasiannya 

didasarkan pada rubrik penilaian three tier test oleh Kaltacki dan Didis 

(2007). 

 

4. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab, 

yaitu : Bab I tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, variabel 

penelitian, batasan masalah penelitian, definisi operasional, dan struktur 

organisasi skripsi.  

Bab II tentang kajian pustaka mengenai Strategi Metakognisi melalui 

Pembelajaran Kooperatif untuk Mengetahui Profil Metakognisi dan Peningkatan 

Prestasi Belajar Fisika Siswa SMA, yang memuat uraian teori mengenai 

metakognisi, metakognisi dalam pembelajaran, strategi metakognisi, model 

pembelajaran kooperatif, strategi metakognisi melalui pembelajaran kooperatif, 

prestasi belajar, pemahaman konsep, miskonsepsi, three tier test, web based 

module, dan hubungan strategi metakognisi melalui pembelajaran kooperatif 

dengan metakognisi dan prestasi belajar fisika.  

Bab III tentang metode penelitian yang meliputi metode dan desain 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengembangan instrumen, hasil uji 

coba instrumen, dan teknik pengolahan dan analisis data.  

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi keterlaksanaan 

strategi metakognisi melalui pembelajaran kooperatif, profil metakognisi, dan 

prestasi belajar.  
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Bab V yaitu kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan penulis 

terhadap hasil penelitian dan saran terkait dengan temuan untuk perbaikan 

penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya. 

 


