
 

 
6 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Metakognisi 

 

Metakognisi adalah keterampilan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif.  

 

Huit dalam Kuntjojo (2009: 1) mengatakan bahwa: 

metakognisi meliputi kemampuan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti, "Apa yang saya ketahui tentang topik ini? Apakah saya 

tahu apa yang perlu saya ketahui? Apakah saya tahu dimana saya mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan? Apa strategi dan taktik yang dapat digunakan? dan 

lain sebagainya." 

 

 

Matlin dalam Kuntjojo  (2009: 1): 

 

“Metacognition is our knowledge, awareness, and control of our cognitive 

process” . Metakognisi, menurut Matlin, adalah pengetahuan, kesadaran, dan 

kontrol terhadap proses kognitif yang terjadi pada diri sendiri. 

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa metakognisi merupakan 

cara berpikir dan rasa ingin tahu yang besar tentang apa yang belum dan akan 

diketahui, serta berpengaruh terhadap proses kignitif yang terjadi pada diri sendiri. 

Metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Dikatakan demikian 

karena aktivitas ini mampu mengontrol proses berpikir yang sedang berlangsung  

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
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pada diri sendiri. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan pada 

uraian di atas dapat diidentifikasi pokok-pokok pengertian tentang metakognisi 

sebagai berikut: 1) Metakognisi merupakan kemampuan jiwa yang termasuk 

dalam kelompok kognisi, 2) Metakognisi merupakan kemampuan untuk 

menyadari, mengetahui, proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri, 3) 

Metakognisi merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses kognisi yang 

terjadi pada diri sendiri,  4) Metakognisi merupakan kemampuan belajar 

bagaimana mestinya belajar dilakukan yang meliputi proses perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi, 5) Metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat 

tinggi. Dikatakan demikian karena aktivitas ini mampu mengontrol proses 

berpikir yang sedang berlangsung pada diri sendiri. 

 

Menurut Livingston (1997): 

 

       metakognisi terdiri dari pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge) 

dan pengalaman atau regulasi metakognitif (metacognitive experiences or 

regulation). Pengetahuan metakognitif menunjuk pada diperolehnya 

pengetahuan tentang proses-proses kognitif, pengetahuan yang dapat dipakai 

untuk mengontrol proses kognitif. Sedangkan pengalaman metakognitif 

adalah proses-proses yang dapat diterapkan untuk mengontrol aktivitas-

aktivitas kognitif dan mencapai tujuan-tujuan kognitif. Metakognisi sebagai 

thinking about thinking atau berpikir tentang berpikir. Metakognisi, menurut 

tokoh tersebut adalah kemampuan berpikir di mana yang menjadi objek 

berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri. Ada pula 

beberapa ahli yang mengartikan metakognisi sebagai thinking about thinking,, 

learning to think, learning to study, learning how to learn, learnig to learn, 

learning about learning (NSIN Research Matters No. 13, 2001). 

 

Berdasarkan kutipan di atas, metakognisi merupakan perpaduan antara 

kemampuan kognitif dan pengalaman belajar siswa. Pengalaman yang dimaksud 

adalah proses yang dapat diterapkan dalam mengontrol aktivitas kognitif dan 

mencapi tujuan kognitif itu sendiri pada saat proses pembelajaran. Objek berpikir 

dalam keterampilan metakognisi adalah proses berpikir yang terjadi pada diri 



 

 
8 

sendiri. Metakognisi merupakan berpikir tentang cara berpikir, artinya siswa 

diminta untuk memikirkan sendiri cara berpikir yang lebih mudah digunakan pada 

saat memahami suatu materi pembelajaran. Dari hasil berpikir itu sendiri yang 

akan digunakan dalam memahami suatu konsep. 

 

Sedangkan strategi metakognisi memiliki tingkat paling tinggi dibandingkan 

dengan strategi belajar lainnya. Kedudukan strategi metakognitif dengan strategi 

belajar lainnya adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.1 Kedudukan Strategi Metakognisi 

 

 

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan jika strategi belajar metakognisi 

merupakan strategi yang paling tinggi kedudukannya, dimana strategi metakognisi 

sulit untuk diterapkan daripada strategi yang lain. Namun strategi ini sangat 

bermanfaat sekali bagi siswa. Karena mereka merancang dan memilih strategi 

belajar yang tepat sendiri untuk memahami suatu materi. Untuk mendapatkan 

kesuksesan belajar yang luar biasa, guru harus melatih siswa untuk merancang 

apa yang hendak dipelajari, memantau kemajuan belajar siswa, dan menilai apa 

yang telah dipelajari. Ada 3 strategi metakognisi menurut  Lucky (2011: 1) yang 

dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar siswa, diantaranya: 

Strategi Organisasi 

Strategi Metakognisi 

Strategi Mengulang 

Strategi Elaborasi 
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(a). Tahap proses sadar belajar, meliputi proses untuk menetapkan tujuan 

belajar,  mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses 

(contoh: menggunakan buku teks, mencari buku sumber di perpustakaan, 

mengakses internet di lab. komputer, atau belajar di tempat sunyi), 

menentukan bagaimana kinerja terbaik siswa akan dievaluasi, 

mempertimbangkan tingkat motivasi belajar, menentukan tingkat kesulitan 

belajar siswa. (b). Tahap merencanakan belajar, meliputi proses 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

belajar, merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal serta 

menentukan skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan materi 

pelajaran, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk belajar dengan 

menggunakan berbagai strategi belajar (outlining, mind mapping, speed 

reading, dan strategi belajar lainnya). (c). Tahap monitoring dan refleksi 

belajar, meliputi proses merefleksikan proses belajar, memantau proses 

belajar melalui pertanyaan dan tes diri (self-testing, seperti mengajukan 

pertanyaan, apakah materi ini bermakna dan bermanfaat bagi saya?, 

bagaimana pengetahuan pada materi ini dapat saya kuasai?, mengapa saya 

mudah/sukar menguasai materi ini?), menjaga konsentrasi dan motivasi 

tinggi dalam belajar. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diartikan bahwa strategi metakognisi 

merupakan strategi yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan, dimana tahapan-

tahapan tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

Di samping itu tahapan-tahapan di dalam strategi metakognisi juga saling 

berkaitan satu sama lainnya, dimulai dari menyiapkan bahan atau buku-buku yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, kemudian mempertimbangkan 

waktu yang diperlikan dalam menyelesaikan permasalahan dalam materi tersebut 

dan tahapan  yang terakhir  merupakan tahapan evaluasi dari proses pembelajaran 

yang telah berlangsung. 
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2. Metode Discovery 

 

 

Metode pembelajaran discovery 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. 

 

Rohani dalam Isman (2011: 1) mengatakan bahwa: 

 

Metode discovery  merupakan metode yang berangkat dari suatu pandangan 

bahwa peserta didik sebagai subjek disamping sabagai objek pembelajaran, 

mereka memiliki kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai 

dengan kemampuan yang mereka miliki.  

 

 

Langkah-langkah pembelajaran yang berorientasi discovery menurut Hamalik 

(2006: 220) adalah: 

(1) Mengidentifikasi dan merumuskan topic; (2) Mengajukan suatu 

pertanyaan tentang fakta; (3) Memformulasikan hipotesis atau beberapa 

hipotesis untuk menjawab pertanyaan pada langkah 2; (4) Mengumpulkan 

informasi yang relevan dengan hipotesis dan menguji setiap hipotesis dengan 

data yang terkumpul; (5) Merumuskan jawaban atas pertanyaan 

sesungguhnya dan menyatakan jawaban sebagai preposisi tentang fakta 

 

 

Pembelajaran discovery 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. 

Metode discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan 

pengajaran perseorang, memanipulasi objek sebelum sampai pada generalisasi. 
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Pembelajaran discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca 

sendiri dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. 

Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang 

menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran 

dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan 

semacamnya. 

 

Joyce dkk dalam Jayanti (2011: 1) 

Metode discovery adalah suatu prosedur pembelajaran yang menekankan 

pada belajar mandiri, memanipulasi obyek, melakukan eksperimen atau 

penyelidikan dengan siswa-siswa lain sebelum membuat  generalisasi. 

Metode discovery memberikan kesempatan secara luas kepada siswa dalam 

mencari, menemukan, dan merumuskan konsep-konsep dari materi 

pembelajaran. 

 

 

Beberapa keunggulan metode penemuan juga diungkapkan Suherman dalam 

Herdian  (2010: 1) sebagai berikut: 

1). Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir; 2).Siswa memahami benar 

bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu 

yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat; 3). Menemukan sendiri 

menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan 

penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat; 4). Siswa yang 

memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu 

mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks; 5). Metode ini melatih 

siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 
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3. Aktivitas Belajar 

 

Belajar adalah berbuat dan sekaligus merupakan proses membuat anak didik harus 

aktif.  Aktivitas merupakan prinsip yang penting, tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas.  

 

Menurut Sardiman (2004: 21): 

Pada prinsipnya belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

belajar berarti usaha merubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga terbentuk 

percakapan, keterampilan, sikap, pngertian, harga diri, minat, watak, 

penyesuaian diri. 

 

 

Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa, metode yang digunakan adalah 

pedoman Memes (2001: 36) sebagai berikut: 

                  Bila nilai siswa ≥ 75,6, maka dikategorikan aktif. Bila 59,4 ≤ nilai                                                      

                  siswa < 75,6 maka dikategorikan cukup aktif. Bila nilai siswa < 59,4           

                  maka dikategorikan kurang aktif. 

 

Aktivitas siswa ditunjukkan dengan berbagai tindakan atau kegiatan  yang 

mendukung proses pembelajaran, seperti memperhatikan penjelasan materi 

pembelajaran, berbicara yang relevan dengan materi pembelajaran dan 

mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang diberikan. 

Aktivitas siswa sangat penting agar hasil belajar yang diperoleh siswa optimal, 

karena aktivitas siswa sangat menentukan hasil belajar siswa untuk meningkatkan 

pencapaian kompetensi belajar siswa.   

Sanjaya (2007: 132) menyatakan bahwa: 

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai tujuan            

yang diharapkan. Aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan            

tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 
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Sardiman (1994: 99) menyatakan bahwa: 

Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan fisik maupun 

mental yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan 

adanya perubahan dalam dirinya. 

 
 

Berdasarkan kutipan tersebut seorang siswa dikatakan aktif apabila dia melakukan 

kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang relevan dengan materi pelajaran yang 

disampaikan.  Siswa yang aktif  bisa dinilai dari kemampuannya dalam 

mengemukakan pendapat, interaksinya dengan guru atau siswa lain, menjawab 

pertanyaan atau menyampaikan pendapat, mengikuti, dan memahami petunjuk 

guru.  

 

4. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah gambaran kemampuan siswa setelah diberikan  perlakuan. 

Dimyati (2002: 3) mengemukakan bahwa: 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar.  Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 3-4) berpendapat bahwa: 
 

      Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan  

  tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan                          

  proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan      

  berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

 

Hasil belajar merupakan suatu gambaran kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Hasil inilah yang akan menjadi ukuran tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Dalam hasil belajar, terdapat ranah kognitif yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah.   
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Ada beberapa jenjang dalam proses berpikir menurut Daryanto (2007: 101).  

 

Siswa yang memiliki kemampuan analisis, maka ia akan memecahkan suatu 

permasalahan teori tertentu dengan menganalisis pengetahuan yang 

dilambangkan dengan kata-kata menjadi buah pikiran.  

 

Sudjana (2005: 3) juga mengungkapkan bahwa: 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotoris. 

 

 

Abdurrahman (1999: 37) menyatakan: 

   Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui  

              kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari  

              seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan   

    perilaku yang relatif menetap. 

 

 

Berdasarkan kutipan di atas hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan yang didapat dari kegiatan belajar dimana didalamnya terdapat 

perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. Hasil belajar tersebut dapat dijadikan suatu buah pikiran dalam 

memecahkan suatu permasalahan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Discovery ialah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu 

konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain: mengamati, 

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dengan teknik ini siswa 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan intruksi. Dengan demikian pembelajaran discovery 
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ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental 

melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri, 

agar anak dapat belajar sendiri. 

  

Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang 

menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran 

dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan 

semacamnya.   

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperiman yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil dan aktivitas belajar fisika 

siswa. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

aktivitas belajar (X1) dan keterampilan metakognisi (X2) , sedangkan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar IPA fisika siswa (Y), serta variabel moderatornya 

adalah metode pembelajaran discovery. 

 

Untuk lebih jelasnya, dapat dijelaskan dengan paradigma pemikirian sebagai 

berikut.  

 

                      

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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Keterangan: 

X1  = aktivitas belajar 

X2   = keterampilan metakognisi 

Y2  = hasil belajar IPA fisika siswa 

Z    = metode pembelajaran discovery  

r1    = pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPA fisika siswa  

r2    = pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil dan aktivitas belajar IPA 

          fisika siswa  

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPA fisika siswa 

melalui metode pembelajaran discovery? 

2. Terdapat pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar IPA fisika 

siswa melalui metode pembelajaran discovery? 

3. Terdapat pengaruh  aktivitas belajar dan keterampilan metakognisi terhadap 

hasil belajar IPA fisika siswa melalui metode pembelajaran discovery? 

 


