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I. PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang 

 

Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

diperoleh informasi bahwa siswa masih kurang menguasai beberapa keterampilan 

yang seharusnya diterapkan dalam pembelajaran IPA. Pendapat dari guru mata 

pelajaran IPA menyatakan keterampilan yang kurang diminati dan dipahami siswa 

adalah dalam hal menggambar dan merepresentasikan suatu pembelajaran yang 

diberikan dalam bentuk grafik, sedangkan dalam hal matematis, siswa dapat 

digolongkan dalam kategori mampu. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa siswa telah memiliki keterampilan metakognisi berbeda dengan beberapa 

siswa yang tidak memahami pembuatan grafik dalam persoalan pembelajaran 

IPA.  

 

Pendidikan  merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang bertugas untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dan guru sesuai dengan minat siswa tersebut. 

Pendidikan bertanggung jawab dalam meningkatkan minat, memperluas 

keilmuan, mengembangkan keilmuan siswa, dan memberikan keterampilan pada 

siswa untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi siswa di masa 

mendatang. Diperlukan adanya pengembangan siswa dalam bidang pendidikan 

berupa keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognisi. 
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Kemampuan bertanya merupakan kemampuan yang diperlukan untuk 

mendapatkan tingkatan informasi baik yang sedehana maupun informasi yang 

kompleks. Kemampuan ini sangat penting dalam suatu kegiatan belajar mengajar 

untuk mengaktifkan kegiatan tersebut. Pertanyaan yang muncul dapat merupakan 

suatu proses yang merupakan bagian dari pendekatan metakognisi sebagai sarana 

memperoleh informasi kognisi. Sebagaimana metakognisi yang merupakan 

kemampuan seseorang mengontrol kegiatan pembelajarannya, mulai dari 

perencanaan hingga merefleksi untuk perubahan gaya belajarnya apabila hal 

tersebut dianggap tidak cocok lagi dengan kebutuhan lingkungannya. Hal ini 

menyatakan bahwa siswa mengerti dan menyadari bagaimana belajar dan strategi 

mana yang sesuai merupakan suatu yang sangat berharga.  

 

Siswa dengan keterampilan metakognisi adalah siswa yang mampu memikirkan 

bagaimana terjadinya proses kognisi yang telah dilakukannya. Siswa dengan 

keterampilan metakognisi memiliki peluang untuk menjadi pebelajar yang 

mandiri. Keterampilan berpikir dan keterampilan belajar adalah contoh 

keterampilan metakognisi. Dikatakan contoh keterampilan metakognisi karena 

cara siswa berpikir dalam menyelesaikan tugas yang sulit, serta menetapkan 

strategi-strategi khusus untuk berpikir lebih tinggi. Tingkatan berpikir ini 

merupakan keterampilan berpikir kritis, dimana dalam penyelesaian masalah 

tersebut siswa dituntut memiliki dasar yang relevan. Keterampilan metakognisi 

dengan strategi berpikir yaitu pada keterampilan metakognisi menyediakan cara 

mengendalikan berpikir yang akhirnya menghasilkan keterampilan dalam berpikir 

kritis. Siswa yang masih anak-anak tidak memiliki keterampilan sejak lahir untuk 

berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis dapat dikembangkan dengan belajar. 
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Pengajaran metakognisi ditekankan pada kegiatan pembelajaran dalam kelompok-

kelompok kecil. Pembelajaran pada teori kognitif menekankan pada pentingnya 

elaborasi dalam membangun pengetahuan baru. 

 

Desain pembelajaran kooperatif dikatakan cocok dalam penerapan untuk 

pengajaran metakognisi. Selain desain pembelajaran kooperatif menekankan 

pembelajaran pada kelompok-kelompok kecil, pembelajaran kooperatif juga dapat 

menyajikan kondisi yang tepat untuk siswa mengelaborasi penalaran mereka. 

Model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam-soal dapat meningkatkan 

kemampuan bertanya dan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi suatu 

permasalahan IPA. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kemampuan Bertanya terhadap Keterampilan Metakognisi dan 

Berpikir Kritis Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Berkirim Salam-Soal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh kemampuan bertanya terhadap keterampilan 

metakognisi siswa SMP melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

berkirim salam-soal pada materi pelajaran cahaya? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan bertanya terhadap keterampilan 

berpikir kritis siswa SMP melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

berkirim salam-soal pada materi pelajaran cahaya? 
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3. Apakah terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa SMP 

menggunakan strategi metakognisi pada model pembelajaran kooperatif tipe 

berkirim salam-soal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh kemampuan bertanya terhadap keterampilan metakognisi siswa 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam-soal. 

2. Pengaruh kemampuan bertanya terhadap keterampilan berpikir kritis siswa  

melalui model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam-soal. 

3. Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan strategi 

metakognisi pada model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam-soal 

untuk materi pelajaran cahaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi salah satu pilihan bagi guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

untuk meningkatkan keaktifan proses belajar mengajar siswa untuk berpikir 

kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. 

2. Dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang aktif dan menarik. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Keterampilan metakognisi merupakan keterampilan tentang strategi-strategi 

kognitif yang meliputi strategi-strategi belajar, mengintregrasikan 

pengetahuan, memahami konsep sampai pemecahan permasalahan dalam 

pembelajaran. Pada penelitian ini keterampilan metakognisi yang digunakan 

adalah siswa mampu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi 

pembelajarannya sendiri. 

2. Kemampuan bertanya adalah kemampuan yang merupakan suatu cara untuk 

mendapatkan penjelasan atas suatu masalah yang diajukan. Kemampuan 

bertanya merupakan kemampuan yang digunakan untuk mendapatkan 

jawaban atau balikan dari orang lain. Pada penelitian ini kemampuan 

bertanya siswa yang diteliti adalah kemampuan bertanya berdasarkan 

jenjang kognitif yaitu C1 hingga C6. 

3. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan. Pada penelitian ini indikator pencapaian keterampilan berpikir 

kritis siswa SMP meliputi: mencari persamaan dan perbedaan, kemampuan 

memberikan alasan, berhipotesis, mengeneralisasi, mengaplikasikan konsep, 

dan mempertimbangkan alternatif. 

4. Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar 

yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas 
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pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain. Pada penelitian ini pembelajaran kooperatif  

yang digunakan adalah tipe Berkirim Salam-soal. 

5. Materi pokok penelitian ini adalah Cahaya. 


