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I. PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang 

 

IPA fisika memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu 

untuk menghasilkan siswa yang berkualitas. Siswa yang berkualitas adalah siswa 

yang mampu berpikir, kreatif, logis dan berinisiatif. Salah satu  pelajaran yang 

tidak bisa ditransfer begitu saja dari pikiran guru ke siswa adalah pelajaran IPA 

fisika. Oleh karena itu, sampai saat ini IPA fisika masih dianggap sulit oleh siswa. 

Dari anggapan tersebut  membuat siswa memberi respon yang kurang positif 

terhadap pembelajaran IPA fisika dan yang nantinya akan mempengaruhi 

ketuntasan belajar siswa. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi IPA terpadu SMP Negeri 

8 Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa metode yang sering digunakan 

dalam pembelajaran adalah metode konvensional (ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas). Guru menyampaikan materi pelajaran berupa informasi yang 

harus didengar, dicatat, disimpan dan diujikan. Penerapan metode pembelajaran 

tersebut cenderung membuat siswa pasif, bosan, malas belajar dan malas 

mengerjakan tugas. Hal tersebut memberi dampak terhadap hasil belajar yang 

masih rendah jika dibandingkan dengan standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mata pelajaran IPA fisika kelas VIII, yaitu 70. 
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Keberhasilan proses belajar mengajar selain ditentukan oleh metode 

pembelajaran, juga ditentukan oleh motivasi belajar siswa. Guru IPA fisika 

diharapkan dapat memberikan dorongan belajar pada siswa, sehingga siswa 

merasa tertarik dan mudah memahami materi yang diberikan. Adanya motivasi 

belajar yang kuat membuat siswa belajar dengan tekun yang pada akhirnya 

terwujud dalam hasil belajar siswa tersebut. Oleh karena itu motivasi belajar 

hendaknya ditanamkan pada diri siswa agar dengan demikian siswa akan 

semangat mengikuti materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. 

Ditinjau dari prinsip pembelajaran yang terletak pada keaktifan belajar siswa, 

maka tingkat motivasi belajar yang dimiliki siswa dapat membuatnya lebih aktif 

belajar dan metode pembelajaran tertentu yang diterapkan dapat pula mendukung 

keaktifan siswa yang diunggulkan oleh motivasinya. 

 

Proses didalam pembelajaran sangat dibutuhkan suatu keterampilan untuk dapat 

berhasil. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan 

metakognisi. Keterampilan metakognisi merupakan suatu keterampilan untuk 

memahami dan mengendalikan aktivitas kognitif seseorang dalam proses 

belajarnya. Keterampilan metakognisi siswa dapat mengetahui bagaimana cara 

mereka belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki dan 

mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif, keterampilan metakognisi 

yang berkembang dengan baik membuat siswa mampu menyadari kekuatan dan 

kelemahannya dalam belajar sehingga dalam pembelajaran IPA fisika 

keterampilan metakognisi sangat berperan penting dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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Menyadari pentingnya suatu metode dan pendekatan pembelajaran dalam upaya 

peningkatan hasil belajar, maka diperlukan adanya pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. 

Banyak metode pembelajaran yang merangsang siswa untuk belajar mandiri, 

kreatif, dan lebih aktif  lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Diantaranya 

adalah dengan metode pembelajaran discovery (pembelajaran penemuan). 

 

Proses pembelajaran dengan metode discovery siswa dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran, dan mendorong pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswa 

serta guru hanya sebagai fasilitator. Metode ini menuntut siswa untuk menemukan 

serta memecahkan masalah yang dihadapi secara aktif dengan metode discovery  

ini dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk 

menemukan beberapa konsep atau prinsip. 

 

Keterampilan metakognisi siswa akan menentukan cara berpikir dalam memahami 

konsep-konsep dan memecahkan masalah dalam proses belajar, dengan 

mengetahui kesadaran siswa akan pengetahuannya sendiri dan kemampuannya 

untuk memahami, mengontrol, serta mendorong untuk mempersiapkan diri dalam 

belajar, motivasi belajar pun ikut mempengaruhi hasil belajar yang dicapai saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga diharapkan dapat membantu 

siswa dalam aktivitas belajarnya, maka peningkatan hasil belajar akan lebih 

mudah diupayakan oleh siswa dengan adanya keterampilan metakognisi dan 

motivasi belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut telah dilakukan penelitian yang 

berjudul ” Pengaruh Keterampilan Metakognisi dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Pembelajaran Discovery”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar 

IPA fisika siswa yang pembelajarannya menggunakan metode discovery? 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA fisika 

siswa yang pembelajarannya menggunakan metode discovery? 

3. Apakah terdapat pengaruh keterampilan metakognisi dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar IPA fisika siswa yang pembelajarannya menggunakan 

metode discovery? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar IPA fisika siswa 

yang pembelajarannya menggunakan metode discovery. 

2. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA fisika siswa yang 

pembelajarannya menggunakan metode discovery. 

3. Pengaruh keterampilan metakognisi dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar IPA fisika siswa yang pembelajarannya menggunakan metode 

discovery. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini bahwa metode pembelajaran discovery 

dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu cara untuk memperoleh hasil 

belajar siswa yang lebih tinggi. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan guru atau calon guru untuk memilih metode 

pembelajaran dalam mengajar fisika. 

b. Dengan diterapkan metode yang sesuai dengan penyusunan materi, siswa 

dapat mengerti materi secara jelas. 

 

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. Motivasi belajar adalah keadaan dalam diri siswa yang mendorong 

keinginan siswa untuk melakukan kegiatan tertentu terkait keterampilan 

metakognisi guna mencapai tujuan pembelajaran, yang ditandai dengan 
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adanya keinginan siswa untuk bertanya dan kemauan siswa untuk 

menyelesaikan soal. Dalam penelitian ini motivasi siswa di teliti dengan 

menggunakan angket motivasi. 

3. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar berupa nilai yang dicapai 

oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama jangka 

waktu tertentu.  Dalam penelitian ini hasil belajar yang diteliti adalah hasil 

belajar aspek kognitif (pengetahuan). 

4. Metode pembelajaran discovery adalah metode mengajar yang 

menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar, dalam proses 

pembelajarannya guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep. Langkah-langkah metode 

pembelajaran discovery ini yaitu merumuskan masalah, membuat hipotesis, 

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengumpulkan data dan 

merumuskan kesimpulan. 

5. Materi pokok yang dibelajarkan dalam penelitian ini adalah materi cahaya 

yang meliputi perambatan cahaya, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya 

dan pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. 

 


