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ABSTRAK 

Pembelajaran biologi menekankan adanya kemampuan untuk berpikir kritis, 

kegiatan yang mengembangkan konsep serta ketrampilan proses siswa dan kemampuan 

menciptakan kreativitas dan bekerjasama atau berinteraksi yang baik. Kemampuan yang 

diperlukan oleh siswa tersebut dalam memahami konsep dan materi biologi yang 

diajarkan adalah kemampuan metakognisi dan kemampuan berinteraksi yang meliputi 

kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-linguistik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau dari 

kemampuan metakognisi siswa, untuk mendeskripsikan keterampilan metakognisi 

pembelajaran biologi ditinjau dari kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-

linguistik siswa. Sumber data dari hasil angket angket tertutup yang terdiri dari angket 

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

serta dokumentasi yang berupa data siswa. Data diperoleh dari 85 siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2013/2014dengan menggunakan population 

sampling. Data dianalisa dengan teknik triangulasi, yaitu memadukan dan 

menggeneralisasikan hasil data kedalam bentuk kalimat deskriftif secara terperinci, teliti 

dan apa adanya. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta memiliki : 1)  komponen pengetahuan metakognisi yang 

tinggi dan komponen pengalaman atau regulasi metakognisi yang tinggi dari kemampuan 

metakognisi, 2) komponen mampu tertarik dengan gambar atau bentuk dengan kriteria 

yang tinggi, komponen komponen mudah mengingat dengan kriteria yang tinggi dan 

komponen memiliki imajinasi yang tinggi dengan kriteria yang cukup dari kemampuan 

visual-spasial, 3) komponen kemampuan berkomunikasi yang baik dengan kriteria yang 

tinggi, komponen pandai menyusun kata dengan kriteria yang tinggi dan komponen 

memiliki daya ingat yang kuat dengan kriteria yang tinggi dari kemampuan verbal-

linguistik.  Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 1) siswa kelas XI 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta memiliki pengetahuan dan pengalaman atau regulasi 

metakognisi yang tinggi dalam mempelajari materi Biologi, hal ini berarti bahwa siswa 

memiliki kemampuan metakognisi yang tinggi, 2) siswa SMK Muhammadiyah 4 

Surakarta mampu tertarik dengan gambar atau bentuk, mudah mengingat, dan memiliki 

imajinasi yang tinggi dalam mempelajari Biologi, hal ini berarti bahwa siswa memiliki 

kemampuan visual-spasial yang tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa siswa memiliki 

kemampuan intrapersonal yang tinggi, 3) siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta 

mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, pandai menyusun kata, dan memiliki 

daya ingat yang kuat dalam mempelajari Biologi, hal ini berarti bahwa siswa memiliki 

kemampuan verbal-linguistik yang tinggi. 

 

Kata kunci :  keterampilan metakognisi, kemampuan metakognisi, kemampuan visual-

spasial, kemampuan verbal-linguistik  
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PENDAHULUAN 

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. Kemampuan yang diperlukan 

oleh siswa dalam memahami konsep dan materi Biologi adalah kemampuan 

metakognisi dan kemampuan berinteraksi yang meliputi kemampuan visual-

spasial dan kemampuan verbal-linguistik. Dengan guru menelaah kemampuan-

kemampuan yang dimilki setiap siswa, diharapkan menjadi tolak ukur guru dalam 

mengevaluasi pencapaian hasil belajar dari dimensi proses kognitif sehingga 

diketahui keterampilan metakognisi setiap siswa. 

Kemampuan metakognisi merupakan keterampilan memantau dan mengatur 

proses berfikir sendiri. Peters (2000) mengemukakan bahwa siswa yang memiliki 

keterampilan metakognisi, memiliki peluang besar menjadi pebelajar mandiri. 

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 mampu mengemukakan dan 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.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 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 interpersonal dengan hasil belajar kognitif biologi 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012, 

sedangkan 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. 
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Berdasarkan latar belakang maka dilakukan suatu penelitian tentang 

keterampilan metakognisi biologi ditinjau dari kemampuan metakognisi, 

kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-linguistik pada siswa kelas XI 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan keterampilan metakognisi pembelajaran biologi ditinjau dari 

kemampuan metakognisi siswa, untuk mendeskripsikan keterampilan metakognisi 

pembelajaran biologi ditinjau dari kemampuan visual-spasial dan kemampuan 

verbal-linguistik siswa sehingga akan memberikan manfaat untuk memperoleh 

teori baru mengenai keterampilan metakognisi, kemampuan visual-spasial dan 

kemampuan verbal-linguistik siswa, serta dapat dijadikan bahan kajian dan acuan 

dalam meningkatkan keterampilan metakognisi, kemampuan visual-spasial dan 

verbal-linguistik siswa dalam pembelajaran biologi bagi guru. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan angket kemampuan 

metakognisi sebanyak 20 item, kemampuan visual-spasial sebanyak 20 item dan 

kemampuan verbal-linguistik sebanyak 20 item kepada siswa kelas XI A, B dan C 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2013/2014.  

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk 

memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan (Furchan, 

2007) dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007) dan jumlah 

populasi sampel sebanyak 85 siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta 

tahun ajaran 2013/2014. 

Pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara: 1. Kepustakaan, untuk 

memperoleh telaah yang digunakan sebagai penguat hasil penelitian yang 

dilakukan, 2. Dokumentasi, sebagai data pendukung keaslian penelitian dan 

sebagai bahan informasi tambahan, dan 3. Angket, untuk memperoleh informasi 

tentang kemampuan metakognisi, kemampuan visual-spasial dan kemampuan 
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verbal-linguistik kepada siswa kelas XI A, B dan C SMK Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 

Analisa data diperoleh melalui sumber yang berasal dari angket dan 

dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dengan teknik 

triangulasi data, yaitu memadukan dan menggeneralisasikan hasil data kedalam 

bentuk kalimat deskriptif secara terperinci dan apa adanya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Keterampilan Metakognisi Biologi Ditinjau dari Kemampuan 

Metakognisi 

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta Pada Tanggal 17, 19 dan 22 Juli 2013  

A. Komponen Pengetahuan Metakognisi 

  1. Pengetahuan Deklaratif     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

2 
Saya dapat memotivasi diri sendiri untuk belajar, 

ketika saya membutuhkannya. 91,7% sangat tinggi 

3 
Saya hanya mempelajari materi-materi Biologi yang 

diberikan guru Biologi di sekolah. 55,3% cukup 

4 

Saya merasa materi Biologi yang diberikan guru 

belum cukup, sehingga saya mencari referensi yang 

lain. 

64,7% tinggi 

  Rata-rata 75,9% tinggi 

2. Pengetahuan Prosedural     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

5 
Saya mempunyai tujuan khusus pada masing-masing 

strategi belajar yang akan saya gunakan. 88,2% sangat tinggi 

6 
Saya menyadari strategi belajar apa yang sesuai 

dengan gaya belajar saya. 87,1% sangat tinggi 

  Rata-rata 87,7% sangat tinggi 

3. Pengetahuan Kondisional     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

7 
Saya mencoba menggunakan berbagai macam 

strategi belajar dalam mempelajari materi Biologi. 80,0% sangat tinggi 

8 

Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda-

beda, hal ini tergantung dari situasi dan materi 

Biologi yang dipelajari. 
64,7% tinggi 

  Rata-rata 72,4% tinggi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu mengetahuai 

kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri, mampu memotivasi diri untuk 

belajar, memahami strategi belajar yang akan digunakan dan mengetahui 
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strategi belajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya untuk 

mempermudah dalam mempelajari materi Biologi. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa tersebut memiliki pengetahuan metakognisi yang tinggi. Pengetahuan 

metakognisi merupakan pengetahuan tentang kognisi seseorang yang dapat 

dipakai untuk mengontrol proses kognitif (Livingston, 1997). 

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta Pada Tanggal 17, 19 dan 22 Juli 2013  

B. Komponen Pengalaman atau Regulasi Metakognisi     

1. Perencanaan     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

9 
Saya mampu mengatur waktu antara belajar dan 

istirahat secara seimbang. 64,7% tinggi 

10 

Sebelum guru menyampaikan materi di kelas, saya 

terlebih dahulu membaca materi tersebut sehari 

sebelumnya. 
54,1% tinggi 

  Rata-rata 59,4% tinggi 

2. Manajemen Informasi     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

11 
Saya membuat gambar atau bagan untuk memudahkan 

saya selama belajar Biologi. 40,0% cukup 

12 
Saya membuat rangkuman untuk memudahkan saya 

selama belajar Biologi. 87,1% sangat tinggi 

13 
Saya belajar lebih giat ketika saya tertarik pada suatu 

topik pembelajaran Biologi tertentu. 
84,7% sangat tinggi 

  Rata-rata 70,6% tinggi 

3. Monitoring     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

14 
Saya sudah yakin dengan strategi belajar yang sedang 

saya gunakan untuk mempelajari materi Biologi. 
74,1% tinggi 

15 
Menurut saya, belajar secara kelompok dapat 

memudahkan dalam memahami materi biologi. 
76,4% sangat tinggi 

  Rata-rata 75,3% tinggi 

4. Revisi     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

16 

Apabila belum memahami suatu materi, saya 

mempelajari kembali materi pelajaran Biologi 

tersebut. 

88,2% sangat tinggi 

17 
Apabila guru menerangkan materi Biologi yang tidak 

jelas, saya melupakan materi tersebut. 88,2% rendah 

18 
Apabila hasil tugas saya memuaskan, maka saya tidak 

mengulang materi Biologi yang telah dipelajari. 74,1% cukup 

19 
Saya mengubah strategi belajar, ketika saya gagal 

untuk memahami materi pelajaran Biologi. 
94,1% sangat tinggi 

  Rata-rata 86,2% sangat tinggi 
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5. Evaluasi     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

20 

Strategi belajar yang telah saya terapkan dalam 

mempelajari materi biologi, telah sesuai dengan 

tujuan yang ingin saya capai. 
72,9% tinggi 

  Rata-rata 72,9% tinggi 

Siswa  kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu mengatur 

waktu belajar dan kesiapan diri untuk belajar, mampu mengelola informasi, 

mampu menilai proses belajarnya dan strategi belajar yang sedang digunakan, 

mampu menentukan revisi yang harus dilakukan, serta mampu dalam 

mengevaluasi efektivitas strategi belajarnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

tersebut memiliki pengalaman atau regulasi metakognisi yang tinggi. 

Pengalaman atau regulasi metakognisi adalah proses-proses yang dapat 

diterapkan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas kognitif dan mencapai tujuan-

tujuan kognitif (Syifa, 2011). 

B. Keterampilan Metakognisi Biologi Ditinjau dari Kemampuan Visual-

Spasial 

Tabel 2 : Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Visual-Spasial Siswa Kelas XI 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Pada Tanggal 17, 19 dan 22 Juli 2013 

A. Komponen Tertarik dengan Gambar atau Bentuk 

  1. Suka Mengamati dan Memberikan Respon dari Gambar atau Bentuk yang 

Disajikan 

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

1 

Saya lebih suka mencari informasi langsung dari 

buku daripada mengamati preparat yang diberikan 

guru. 

72,9% cukup 

2 
Saya lebih suka jika guru menyuruh observasi 

langsung di alam sekitar. 92,9% sangat tinggi 

3 
Saya sering bertanya jika guru menerangkan suatu 

materi Biologi dengan contoh gambar-gambar. 
55,3% tinggi 

4 

Jika guru memberikan satu contoh gambar atau 

bentuk, saya akan meminta contoh gambar atau 

bentuk yang lain. 

67,1% tinggi 

  Rata-rata 72,1% tinggi 

2. Mampu Belajar Melalui Gambar atau Bentuk yang 

Disajikan     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

5 

Saya lebih mudah memahami suatu materi Biologi 

melalui gambar atau contoh benda yang diberikan 

guru. 

88,2% sangat tinggi 

6 

Saya lebih suka jika guru menjelaskan suatu materi 

Biologi menggunakan power point daripada 

ceramah. 

74,1% tinggi  



7 

 

2. Mampu Belajar Melalui Gambar atau Bentuk yang 

Disajikan     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

7 
Saya selalu melengkapi catatan materi pelajaran 

Biologi dengan contoh gambar-gambar dari internet. 
31,7% cukup 

8 

Menurut saya carta yang digunakan guru untuk 

menjelaskan materi-materi Biologi mempermudah 

saya memahami materi biologi. 
77,7% sangat tinggi 

  Rata-rata 67,9% tinggi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu mengamati 

serta memberikan respon dari gambar atau bentuk yang disajikan dan mampu 

belajar melalui gambar atau bentuk yang disajikan dalam mempelajari materi 

Biologi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan 

tertarik dengan gambar dan bentuk dengan kriteria yang tinggi.   

Tabel 2 : Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Visual-Spasial Siswa Kelas XI 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Pada Tanggal 17, 19 dan 22 Juli 2013 

B. Komponen Mudah Mengingat   

 1. Mampu Mengingat Suatu Informasi dari Gambar atau Bentuk yang 

Disajikan   

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

9 

Saya tidak mudah mengingat contoh-contoh gambar 

atau prerparat pada materi Biologi tertentu karena 

terlalu banyak sehingga sulit untuk membedakannya. 
48,3% tinggi 

10 
Pada saat diskusi kelompok, saya sering memberikan 

contoh dari lingkungan sekitar. 
64,7% tinggi 

11 
Ketika guru mermberikan pertanyaan melalui gambar 

di akhir pelajaran Biologi, saya dapat menjawabnya. 
70,6% tinggi 

 

1. Mampu Mengingat Suatu Informasi dari Gambar atau Bentuk yang 

Disajikan   

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

12 

Ketika guru meminta salah satu siswa untuk 

menggambarkan suatu bagan atau obyek materi 

Biologi tertentu, saya selalu maju mengerjakannya. 
69,4% tinggi 

  Rata-rata 63,3% tinggi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu memberikan 

contoh dari lingkungan sekitar dan mampu menjawab pertanyaan dari guru 

melalui gambar atau bentuk yang disajikan. Dengan demikian, siswa tersebut 

memiliki kemampuan mengingat suatu informasi dalam mempelajari Biologi 

dengan kriteria yang tinggi. 
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Tabel 2 : Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Visual-Spasial Siswa Kelas XI 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Pada Tanggal 17, 19 dan 22 Juli 2013 

C. Komponen Memiliki Imajinasi yang Tinggi     

1. Cepat Menghapal     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

13 
Saya lebih mudah mengingat nama ilmiah suatu 

preparat jika melihat gambar preparatnya. 
63,5% Tinggi 

14 
Saya kurang mampu untuk mengingat nama-nama 

ilmiah dalam materi Biologi. 
27,1% Tinggi 

15 
Saya mampu untuk mengingat nama-nama ilmiah 

dalam materi Biologi. 32,9% Cukup 

16 

Pada materi Biologi tertentu yang terdapat banyak 

nama-nama ilmiah, saya hanya mengafalnya tanpa 

memahaminya. 

64,7% Cukup 

  Rata-rata 47,1% Cukup 

2. Mampu untuk Menyerap, Mengubah dan Menciptakan Kembali Berbagai Macam 

Aspek visual 

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

17 

Untuk merangkum materi Biologi yang sudah 

diajarkan, saya biasanya membuat bagan agar mudah 

saya pahami. 

48,3% Cukup 

18 
Pada saat menulis hasil diskusi kelompok, saya 

sering menggunakan gambar-gambar. 28,2% Cukup 

19 
Pada materi Biologi tertentu saya sering tertarik 

untuk melakukan eksplorasi sendiri di alam. 67,1% Tinggi 

20 

Saat mempresentasikan hasil kelompok, saya 

menjelaskannya melalui bagan atau gambar agar 

lebih mudah dipahami teman-teman yang lainnya. 
55,3% Tinggi 

  Rata-rata 49,7% Cukup 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu untuk 

mengingat nama-nama ilmiah dalam materi Biologi, mampu menjelaskan 

materi hasil diskusi dengan bagan atau gambar. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa tersebut memiliki kemampuan imajinasi dalam mempelajari Biologi 

dengan kriteria yang tinggi. 

C. Keterampilan Metakognisi Biologi Ditinjau dari Kemampuan Verbal-

Linguistik 

Tabel 3: Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Verbal-linguistik Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta pada Tanggal 17, 19, dan 22 Juli 2013 

A. Komponen Mempunyai Kemampuan Berkomunikasi 

Baik 

  1. Mampu Mendengar dengan Baik dan Memberikan Respons dalam Suatu 

Komunikasi Verbal 

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

1 
Pada saat berdiskusi di kelas, saya memilih diam 

karena takut salah. 
81,2% rendah 
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1. Mampu Mendengar dengan Baik dan Memberikan Respons dalam Suatu 

Komunikasi Verbal 

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

2 
Saya sering mengungkapkan pendapat dan tanggapan 

dalam diskusi. 
82,3% tinggi 

3 

Saya kadang-kadang ingin mengatakan apa yang ada 

dipikiran saya dalam diskusi kelompok daripada 

diam saja. 

94,1% sangat tinggi 

  Rata-rata 85,9% sangat tinggi 

2. Keterampilan untuk Mengungkapkan Pikiran, Ide, Pendapat dan 

Keyakinan   

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

4 
Saya sering merasakan kesulitan mengeluarkan 

pendapat yang ada dipikiran saya. 56,5% tinggi 

5 

Saya tetap mengeluarkan pendapat saya dalam 

diskusi, walaupun belum tentu pendapat tersebut 

benar. 

89,4% sangat tinggi 

6 
Saya tidak akan menyampaikan pendapat dalam 

diskusi jika tidak ada yang bertanya kepada saya. 
85,9% rendah 

7 

Saya tidak dapat meyakinan pendapat saya kepada 

teman yang lain, bahwa pendapat saya tersebut 

benar. 

58,9% cukup 

  Rata-rata 72,7% tinggi 

3. Meyakinkan Orang Lain Terhadap Pendapatnya     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

8 

Saya merasa yakin dengan pendapat saya, tetapi saya 

akan mendengarkan pendapat teman-teman yang lain 

dalam diskusi. 

94,1% sangat tinggi 

9 
Ketika guru meminta pendapat kepada siswa, saya 

selalu berusaha menyampaikan pendapat saya. 62,4% tinggi 

10 
Saya akan sangat marah jika pendapat saya tidak 

diterima dalam forum diskusi. 
96,5% rendah 

  Rata-rata 84,3% sangat tinggi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu 

mengungkapkan pendapat dan tanggapan dalam diskusi, mampu menyakinkan 

pendapatnya, dan mampu mendengarkan serta menerima pendapat teman 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang tinggi dalam mempelajari Biologi dengan kriteria yang 

tinggi.  
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Tabel 3: Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Verbal-linguistik Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta pada Tanggal 17, 19, dan 22 Juli 2013 

B. Komponen Pandai Menyusun Kata     

1. Mampu Belajar Melalui Pendengaran, Bahan Bacaan, Tulisan dan Melalui Diskusi, 

ataupun Debat 

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

11 

Menurut saya meskipun tidak menjadi presentator, 

membaca adalah kegiatan wajib sebelum mengikuti 

diskusi 

92,9% sangat tinggi 

12 
Saya tidak perlu membaca terlebih dahulu mengenai 

topik permasalahan ketika akan mengikuti diskusi. 91,8% rendah 

13 
Saya lebih cepat memahami materi pelajaran yang 

sedang dipelajari melalui diskusi di kelas. 
64,7% tinggi 

  Rata-rata 83,1% sangat tinggi 

2. Mampu Menulis dan Berbicara secara Efektif     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

14 

Saya sering menyatakan pendapat dalam forum 

diskusi dengan intonasi suara yang tidak terlalu cepat 

dan tidak terlalu lambat. 

87,0% sangat tinggi 

15 
Saya sering menyampaikan pendapat yang panjang 

lebar dalam sebuah diskusi. 
88,2% rendah 

16 

Ketika mengemukakan pendapat atau bertanya saya 

sering mengeluarkan bunyi atau kata-kata tertentu 

(seperti, em…, e…, apa itu… dan lain-lain). 
45,9% cukup 

  Rata-rata 73,7% tinggi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu memahami 

materi pelajaran yang sedang dipelajari melalui diskusi di kelas, mampu 

menyatakan pendapat dalam forum diskusi dengan intonasi suara yang tidak 

terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

tersebut memiliki kemampuan pandai menyusun kata dalam mempelajari 

Biologi dengan kriteria yang tinggi.  

Tabel 3: Rekapitulasi Data Hasil Angket Kemampuan Verbal-linguistik Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta pada Tanggal 17, 19, dan 22 Juli 2013 

C. Komponen Memiliki Daya Ingat yang Kuat     

1. Mengingat Informasi yang Telah Diperoleh     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

17 
Saya sering menyimpulkan gagasan atau pendapat 

yang diucapkan oleh teman yang lain. 
80,0% sangat tinggi 

18 
Pada saat presentasi, saya menyampaikan informasi 

sesuai dengan hasil diskusi yang saya peroleh. 95,3% sangat tinggi 

  Rata-rata 87,7% sangat tinggi 
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2. Mampu Menyampaikan/Menjelaskan Informasi     

No. Pernyataan Persentase Keterangan 

19 

Saya akan tetap mencoba menyampaikan hasil 

diskusi kelompok, walaupun saya belum memahami 

materi tersebut. 

75,3% tinggi 

20 
Saya mampu menjelaskan kembali informasi yang 

diperoleh dari hasil diskusi dengan singkat dan jelas. 
81,2% sangat tinggi 

  Rata-rata 78,3% sangat tinggi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu 

menyimpulkan gagasan atau pendapat yang diucapkan oleh teman yang lain, 

mampu menyampaikan informasi sesuai dengan hasil diskusi yang diperoleh, 

mampu menjelaskan kembali informasi yang diperoleh dari hasil diskusi 

dengan singkat dan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki 

kemampuan daya ingat yang kuat dalam mempelajari Biologi dengan kriteria 

yang tinggi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Keterampilan metakognisi biologi ditinjau dari kemampuan metakognisi 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta memiliki pengetahuan 

dan pengalaman atau regulasi metakognisi yang tinggi dalam mempelajari 

materi Biologi, hal ini berarti bahwa siswa memiliki kemampuan metakognisi 

yang tinggi.   

2. Keterampilan metakognisi biologi ditinjau dari kemampuan visual-spasial 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu tertarik 

dengan gambar atau bentuk, mudah mengingat, dan memiliki imajinasi yang 

tinggi dalam mempelajari Biologi, hal ini berarti bahwa siswa memiliki 

kemampuan visual-spasial yang tinggi. 

3. Keterampilan metakognisi biologi ditinjau dari kemampuan verbal-linguistik 

Siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mempunyai 

kemampuan berkomunikasi yang baik, pandai menyusun kata, dan memiliki 

daya ingat yang kuat dalam mempelajari Biologi, hal ini berarti bahwa siswa 

memiliki kemampuan verbal-linguistik yang tinggi. 
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Saran  

Guru bidang studi Biologi perlu lebih memperhatikan kemampuan-

kemampuan diri yang dimiliki siswa. Guru dapat merancang pembelajaran yang 

dapat mengakomodasi berbagai macam kemampuan siswa (kemampuan 

metakognisi, kemampuan visual-spasial dan kemampuan verbal-linguistik) agar 

siswa memiliki strategi yang tepat dalam mencapai tujuan belajarnya. Sekolah 

dapat membuat program pembelajaran yang dapat mengakomodasi dan 

mengoptimalkan kemampuan siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang 

dapat mengembangkan berbagai kemampuan siswa yang mendukung dalam 

mencapai tujuan belajarnya. 
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