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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Flavell merupakan pencetus istilah metakognisi pada tahun 1976, secara 

sederhana mengartikan bahwa metakognisi sebagai knowing about knowing, 

yaitu pengetahuan tentang pengetahuan. Hal yang senada juga dikemukakan 

oleh Brown (1987); Jacobs dan Paris (1987)  yang menjelaskan bahwa 

metakognisi merupakan suatu kemampuan untuk memahami dan 

mengendalikan aktivitas kognitif seseorang dalam proses belajarnya 

(Scraw,1994). Menurut Amri dan Ahmadi (2010), kemampuan metakognisi 

merupakan kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak 

diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana cara 

yang mudah untuk belajar bagi dirinya sendiri, mengetahui kemampuan dan 

modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar yang terbaik 

dan tepat bagi dirinya agar dapat belajar secara efektif untuk mencapai 

kesuksesan belajar.  

Metakognisi terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengetahuan 

metakognisi dan regulasi metakognisi. Pengetahuan metakognisi mengacu pada 

pengetahuan tentang kognisi seperti pengetahuan tentang keterampilan (skill) 

dan strategi kerja yang baik untuk siswa dan bagaimana serta kapan 

menggunakan keterampilan dan strategi tersebut. Regulasi metakognisi 
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mengacu pada kegiatan-kegiatan yang mengontrol pemikiran dan belajar 

seseorang seperti merencanakan, memonitor pemahaman, dan evaluasi 

(Schraw dan Dennison, 1994).  

Selain kemampuan metakognisi, ada kecerdasan yang juga berperan 

penting dalam proses belajar siswa. Kecerdasan adalah kemampuan untuk 

bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan 

secara efektif. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah 

kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional (Widayati, 

2008). Menurut Gardner ada delapan kecerdasan manusia dalam memahami 

dunia nyata. Kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain dengan menambahkan 

dua kecerdasan lagi sehingga menjadi sepuluh macam kecerdasan. Kesepuluh 

kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan verbal-linguistik, logika-matematik, 

visual-spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, 

spiritual dan eksistensial (Budiningsih, 2005). Berbagai jenis kecerdasan 

tersebut tidak beroperasi sendiri-sendiri, tetapi setiap kecerdasan saling 

berkaitan dengan kecerdasan lainnya. Kecerdasan-kecerdasan tersebut 

cenderung saling melengkapi satu sama lain saat seseorang memecahkan suatu 

masalah, begitu pula saat menyelesaikan proses pembelajaran.  

Pada pembelajaran biologi dituntut adanya peran aktif dari siswa, karena 

pembelajaran Biologi merupakan proses ilmiah yang didasari dengan cara 

berpikir logis berdasarkan fakta-fakta yang mendukung (Wartono, 2004). 

Biologi lebih menekankan kegiatan yang mengembangkan konsep dan 

ketrampilan proses siswa yang sesuai dengan bahan kajian yang diajarkan. Hal 
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ini karena Biologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang kehidupan makhluk 

hidup baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia serta lingkungannya. Dalam 

memahami konsep dan materi Biologi yang diajarkan perlu adanya 

kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-linguistik. Melalui 

kemampuan visual-spasialnya, siswa memiliki metode belajar visualisasi 

berdasarkan penglihatannya melalui gambar atau benda-benda yang disajikan 

pada proses pembelajaran Biologi. Kemudian melalui kemampuan verbal-

linguistik siswa dapat menentukan cara berpikir mereka untuk memahami 

konsep-konsep pembelajaran yang terwujud dalam kata ataupun kalimat. 

Melalui kecerdasan verbal-linguistik, siswa mampu mengemukakan dan 

mampu mengkomunikasikan secara efektif ide yang dimiliki (Sholihah, 2008). 

Hal ini menunjukkan bahwa kedua kemampuan tersebut memiliki hubungan 

cukup erat yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran biologi.  

Menurut Eggen dan Kauchack (1996) kemampuan metakognisi memang 

sudah diketahui mendukung kemampuan berpikir tinggi maupun berpikir kritis. 

Terutama untuk kesuksesan belajar Biologi, kemampuan metakognisi sangat  

penting  dimiliki  oleh  setiap  siswa. Siswa yang memiliki kemampuan 

metakognisi yang berkembang dengan baik mampu menyadari kekuatan dan 

kelemahannya dalam belajar. Siswa perlu melakukan perencanaan belajar 

dengan mengetahui bagaimana cara yang mudah untuk belajar, mengetahui 

strategi belajar yang terbaik dan tepat bagi dirinya agar dapat belajar secara 

efektif dalam memahami materi-materi Biologi. Pada setiap proses 

pembelajaran, tidak terlepas dari evaluasi pencapaian hasil belajar. Guru 

http://www.irwantoshut.net/picture_indonesia_fauna.html
http://www.irwantoshut.net/picture_indonesia_fauna.html
http://www.irwantoshut.net/picture_indonesia_fauna.html
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sebagai pendidik dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar siswa 

seharusnya tidak hanya memberikan penekanan pada tujuan kognitif saja tetapi 

juga harus memperhatikan dimensi proses kognitif. Evaluasi proses kognitif ini 

sangat penting bagi guru, karena dengan evaluasi proses kognitif guru dapat 

mengetahui keterampilan metakognisi setiap siswanya melalui  kemampuan 

metakognisi, kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-linguistik. 

Berdasarkan penelitian Isnaini Maratus Sholihah (2012), bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan metakognisi dengan 

hasil belajar kognitif biologi serta hubungan yang positif dan signifikan antara 

kecerdasan verbal dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. Demikian pula menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Feti Utaminingsih (2012), bahwa ada hubungan 

antara kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, dan motivasi berprestasi 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul keterampilan metakognisi biologi ditinjau dari 

kemampuan metakognisi, kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-

linguistik siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 

2013/2014. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

yaitu : 

1. Bagaimana keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau dari 

kemampuan metakognisi siswa ? 

2. Bagaimanakah keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau dari 

kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-linguistik siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau 

dari kemampuan metakognisi siswa. 

2. Untuk mengetahui keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau 

dari kemampuan visual-spasial. 

3. Untuk mengetahui keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau 

dari kemampuan verbal-linguistik siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memperoleh teori baru mengenai keterampilan metakognisi biologi, 

kemampuan visual-spasial dan verbal-linguistik siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 
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Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

mengetahui keterampilan metakognisi pembelajaran biologi, kemampuan 

visual-spasial dan verbal-linguistik siswa. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan acuan dalam 

meningkatkan keterampilan metakognisi, kemampuan visual-spasial dan 

verbal-linguistik siswa dalam pembelajaran biologi. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Belajar merupakan proses untuk memperoleh berbagai kemampuan, 

keterampilan dan sikap. 

2. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan 

formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis 

pendidikan tertentu. 

3. Guru adalah seseorang yang menjadi salah satu sumber belajar yang 

berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan 

belajar anak didik di kelas. 

4. Metakognisi adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa 

yang tidak diketahui. 

5. Keterampilan metakognisi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mengatur dan mengontrol keterampilan kognitifnya sendiri. 
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6. Kemampuan metakognisi merupakan kesadaran dan pengetahuan tentang 

kognisi diri seseorang.  

7. Kemampuan visual-spasial adalah kemampuan memahami, memproses dan 

berpikir dalam bentuk visual. 

8. Kemampuan verbal-linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan 

kata-kata secra efektif, baik secara lisan maupun tulisan untuk menyatakan 

atau menyampaikan sesuatu. 

9. Pembelajaran biologi merupakan mata pelajaran yang pada prosesnya lebih 

mengembangkan konsep dan ketrampilan proses siswa yang sesuai dengan 

bahan kajian yang diajarkan. 

 


