
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling 

bertukar informasi. Pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik. Dengan kata lain, pengertian pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

 

Pembelajaran IPA Fisika di sekolah dan atau madrasah saat ini masih didominasi 

oleh kegiatan guru. Guru aktif mengajar dan peserta didik pasif dalam belajar, 

guru aktif menjabarkan rumus-rumus fisika dengan bantuan media pembelajaran 

yang ada di sekolah, latihan soal-soal, dan penambahan jam pelajaran. Seharusnya 

siswa yang dilibatkan aktif serta siswa dapat menemukan konsep sendiri. 

 

Perlunya keterampilan metakognisi pada proses pembelajaran, karena 

keterampilan metakognisi merupakan ujung tombak pencapaian pengetahuan 

kognitif siswa dalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang mengajarkan siswa 

keterampilan-keterampilan kognitif penting dengan menciptakan pengalaman 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-dan-tujuan-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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belajar melalui pemodelan perilaku atau konsep tertentu oleh guru dan kemudian 

membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut atas usaha mereka 

sendiri dengan pemberian semangat, dukungan dan sistem pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran mandiri dapat meningkat. Pembelajaran terbalik ini lebih 

menekankan pada keterampilan membaca sumber belajar siswa. Sehingga 

ketrampilan kognitif sangat penting untuk proses pembelajaran siswa dan  

menciptakan suatu keberhasilan dalam belajar. 

 

Kenyataan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung menunjukkan bahwa dalam proses 

belajar mengajar siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep fisika yang diajarkan. Hal ini diindikasikan dari hasil pengamatan 

langsung dan wawancara dengan beberapa guru di SMP Negeri 28 Bandar 

Lampung yang hanya menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab, serta 

kurang memberikan pemahaman awal mengenai konsep IPA fisika tersebut. 

Berdasarkan wawancara tersebut, yang tentunya kurang memberikan pemahaman 

awal mengenai konsep IPA fisika, membuat hasil belajar yang dicapai siswa 

kurang memuaskan. Terbukti hasil belajar siswa SMP Negeri 28  Bandar 

Lampung hanya sekitar 40% siswa yang lulus KKM . Selain itu, 

kekurangakurantan guru dalam memilih setrategi belajar yang jitu membuat sikap 

siswa dalam kelas cenderung monoton dan sering jenuh, serta masih kurangnya 

rasa bekerja sama, berinisiatif, penuh perhatian, serta bekerja sistematis. 

 

Berdasarkan hal tersebut guru sebagai faktor penentu pencapaian pembelajaran, 

perlu memilih strategi pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik untuk 

meningkatkan sikap dan hasil belajar siswa. Sebuah pembelajaran yang 
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diharapkan mampu membuat menarik siswa untuk berpikir kritis dan menemukan 

sendiri masalah-masalah yang muncul, menyimpulkan, dan menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu metode pembelajaran yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga membuat siswa menemukan sendiri masalah yang 

terjadi dalam hal fenomena fisika yakni metode pembelajaran discovery. 

 Pembelajaran discovery (penemuan) kegiatan atau pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa 

melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik 

kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. 

Selain itu, melalui metode pembelajaran ini, diharapkan akan meningkatkan 

keterampilan metakognisi siswa. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, telah dilakukan penelitian eksperimen dengan 

judul “Pengaruh Keterampilan Metakognisi Terhadap Hasil Belajar dan Sikap 

Siswa Melalui Metode Pembelajaran discovery”. 

 

B. Rumusan Masalah  

  

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Apakah terdapat pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar 

melalui metode pembelajaran discovery ? 

2. Apakah terdapat pengaruh keterampilan metakognisi terhadap sikap siswa 

melalui metode pembelajaran discovery ? 
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C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Mengetahui pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar siswa 

melalui metode pembelajaran discovery. 

2. Mengetahui pengaruh keterampilan metakognisi terhadap sikap siswa melalui 

metode pembelajaran discovery. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat dari penelitian ini adalah:   

 

1. Bagi siswa 

 Menyiapkan siswa agar memiliki keterampilan metakognisi, sehingga   

 diharapkan hasil belajar siswa meningkat, serta sikap siswa dalam         

       pembelajaran tidak hanya monoton. 

2.  Bagi guru 

Guru di SMP memperoleh tambahan pengetahuan tentang keterampilan 

metakognisi dan metode pembelajaran discovery. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Agar jelas arah penelitian yang dilaksanakan, maka batasan ruang lingkup 

penelitian ini adalah:  

1. Keterampialan metakognisi adalah kesadaran berpikir tentang apa yang 

diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa 

mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas  
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belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar 

efektif. Indikator  keterampilan metakognisi  yang dinilai dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa dalam mengatur dan mengontrol aktivitas kognisinya 

dalam belajar dan berpikir. 

2. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian mencakup bidang kognitif. 

3. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang tertutup terhadap suatu 

stimulus atau objek. Dalam penelitian ini, sikap siswa langsung bisa diketahui 

pada saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar penilaian 

sikap. 

4.   Metode pembelajaran discovery (penemuan) adalah metode mengajar yang   

     mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh    

     pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui   

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Pembelajaran 

discovery  mengajarkan keterampilan menyelidiki dan memecahkan masalah 

sebagai alat bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya. 

5. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIE SMP N 28 Bandar Lampung  

Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013. 

6. Materi yang dibelajarkan dalam penelitian ini adalah materi pokok tekanan. 

 


