
 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH AKTIVITAS BELAJAR DAN KETERAMPILAN 

METAKOGNISI TERHADAP HASIL BELAJAR IPA  

FISIKA SISWA MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN DISCOVERY 

 

 

Oleh 

 

YEDA ESPITA 

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu guru mata 

pelajaran IPA fisika di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, bahwasanya masih 

terdapat nilai IPA fisika siswa yang belum mencapai KKM. Mata pelajaran IPA 

fisika adalah salah satu mata pelajaran yang tidak bisa ditransfer begitu saja dari 

pikiran guru ke siswa adalah. Dengan demikian, hasil dan aktivitas belajar siswa 

yang diperolehpun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan serta keterampilan 

metakognisi tidak pernah diukur dalam setiap pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar dan keterampilan 

metakonisi terhadap hasil belajar IPA fisika siswa melalui metode pembelajaran 

discovery. Penelitian ini dilakukan di kelas VIIIE SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung dengan jumlah sampel 39 siswa menggunakan desain one-shot case 

study. Pada penelitian ini diperoleh data aktivitas belajar, keterampilan 

metakognisi, dan posttest yang berdistribusi normal dan linier. Kemudian untuk 

menguji pengaruh antar variabel data dilakukan uji regresi. Untuk mengetahui 
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pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar dilakukan uji regresi linier 

sederhana dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh linear yang 

positif dan signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPA fisika 

siswa dengan kontribusi sebesar 50% dan persamaan regresinya adalah Y’ = 62,71 

+ 0,20 X. Selanjutnya untuk melihat pengaruh keterampilan metakognisi terhadap 

hasil belajar juga dilakukan uji regresi linier sederhana dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh linear yang positif dan signifikan antara 

keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar IPA fisika siswa dengan 

kontribusi sebesar 51% dan persamaan regresinya adalah Y’  = 67,87 + 0,14 X. 

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara aktivitas belajar dan keterampilan 

metakognisi terhadap hasil belajar siswa dilakukan  regresi linier berganda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh linear yang positif dan signifikan antara aktivitas belajar dan 

keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar IPA fisika siswa dengan 

kontribusi sebesar 60 % dan persamaan regresinya adalah Y’ = 36.32 + 0,60 X1 + 

0,90 X2. 

 

Kata kunci :  aktivitas belajar, keterampilan metakognisi, dan hasil belajar. 

 

 

 


