
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fisika merupakan salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang sangat 

erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, oleh karena itu pembelajaran harus 

menggunakan model, strategi atau metode yang dapat menumbuhkan 

keterampilan metakognitif. Dengan tumbuhnya keterampilan metakognitif siswa, 

diduga motivasi dan hasil belajar fisika siswa juga akan meningkat. 

 

Keterampilan metakognitif pada dasarnya sudah dimiliki pada diri manusia itu 

sendiri, manusia mempunyai alat dalam merefleksikan watak dan kemampuannya, 

manusia juga dengan aktif dan sadar mampu memutuskan suatu perilaku untuk 

mengoptimalkan kemampuannya dan memiliki kesadaran untuk belajar dari 

kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga yang dimaksud metakognitif adalah 

kemampuan seseorang dalam belajar, yang mencakup bagaimana sebaiknya 

belajar dilakukan, apa yang sudah dan belum diketahui, yang terdiri dari tiga 

tahapan yaitu perencaan mengenai apa yang harus dipelajari, bagaimana, kapan 

mempelajari, pemantauan terhadap proses belajar yang sedang dilakukan, serta 

evaluasi terhadap apa yang telah direncanakan, dilakukan, serta hasil dari proses 

tersebut. 
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Dalam pembelajaran fisika, untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran guru 

memegang peranan penting. Seorang guru fisika selain menjelaskan konsep dan 

teori juga harus menumbuhkan keterampilan metakognitif dalam kondisi yang 

baik agar keterampilan metakognitif tersebut dapat berkembang. 

 

Berdasarkan hasil observasi di kelas 𝑋2, untuk pelajaran fisika sebesar 33% siswa 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini disebabkan karena 

siswa kurang memahami materi yang diberikan oleh guru. Untuk itu diperlukan 

strategi pembelajaran yang dapat membuat fisika menjadi mata pelajaran yang 

mudah dan menyenangkan sehingga siswa mudah memahami materi dan 

mengembangkan keterampilan metakognitif. 

 

Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk menyikapi permasalahan yang 

berhubungan dengan keterampilan metakognitif dan hasil belajar siswa yaitu 

dengan menerapkan model PBL, yang mencirikan model pembelajaran ini adalah 

tujuan pembelajaran dirancang untuk dapat merangsang dan melibatkan siswa 

dalam pola pemecahan masalah. Sehingga siswa diharapkan mampu 

mengembangkan keahlian belajar dalam bidangnya secara langsung dalam 

mengidentifikasi masalah dan meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

Motivasi belajar sangat penting dalam proses belajar siswa karena motivasi 

belajar siswa merupakan sesuatu yang dapat menggiatkan dan memberikan arah 

kepada siswa dalam proses belajar, sehingga tujuan belajar yang diinginkan dapat 

tercapai, yakni prestasi akademik yang tinggi dari hasil belajar. 
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Salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh siswa dalam 

pembelajaran fisika adalah keterampilan metakognitif. Siswa yang memiliki 

keterampilan metakognitif, diduga siswa akan mudah dalam mempelajari dan 

mendalami materi pembelajaran, sehingga dapat menambah motivasi siswa dalam 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa keterampilan metakognitif yang masih rendah terhadap pembelajaran maka 

akan berdampak negatif pada motivasi dan hasil belajar siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi persoalan tersebut adalah model PBL. 

Dengan demikian maka telah dilakukan penelitian “Pengaruh Keterampilan 

Metakognitif terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh keterampilan metakognitif terhadap motivasi 

belajar siswa melalui model PBL? 

2. Apakah terdapat pengaruh keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar 

siswa melalui model PBL ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh keterampilan metakognitif terhadap motivasi belajar siswa melalui 

model PBL pada materi pokok optik geometri. 
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2. Pengaruh keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar siswa melalui 

model PBL pada materi pokok optik geometri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi Siswa 

Menyiapkan siswa agar memiliki keterampilan metakognitif, sehingga 

diharapkan siswa lebih berminat terhadap pelajaran fisika. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman mengajar sebagai bekal 

di masa mendatang bagi peneliti. 

3. Bagi Guru di tempat Penelitian Dilaksanakan 

Guru memperoleh tambahan pengetahuan tentang tehnik merancang dan 

mengimplementasikan model pembelajaran, sehingga diharapkan agar guru 

lebih inovatif dalam mengembangkan model-model pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

 

1. Model PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk 

merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada 

masalah dunia nyata. Sintaks pendekatan pembelajaran berbasis masalah 

dalam penelitian ini adalah: Orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi 

siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 
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mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

2. Keterampilan Metakognitif adalah kemampuan atau cara berpikir siswa 

dalam belajar, yang mencakup bagaimana sebaiknya belajar dilakukan, apa 

yang sudah dan belum diketahui, dan bagaimana proses penyelesaian 

masalah. Keterampilan metakognitif yang diamati pada penelitian ini meliputi 

beberapa indikator yaitu perencanaan(mengidentifikasi tugas yang sedang 

dikerjakan), memantau diri, mengevaluasi diri, dan memprediksi hasil yang 

akan diperoleh. 

3. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Motivasi yang diamati pada penelitian ini meliputi dua aspek 

yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan 

kegiatan belajar. Hasil belajar yang diamati pada penelitian ini yaitu aspek 

kognitif , berupa skor yang diperoleh siswa dari tes formatif. 

5. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X semester ganjil SMA NEGERI 1  

Way Jepara Tahun pelajaran 2012 / 2013. 

6. Materi pokok pada eksperimen ini adalah  pokok bahasan Optik geometri. 


