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ABSTRAK

PENGARUH PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP
KETERAMPILAN METAKOGNISI DAN HASIL BELAJAR

SISWA PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN

Oleh

DEVI ANDRIANI

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh Problem Based Learning

terhadap keterampilan metakognisi dan hasil belajar siswa. Penelitian ini

menggunakan nonequivalent pretest-posttest control group design. Sampel

penelitian adalah siswa kelas X IPA 1 dan X IPA 4 yang berjumlah 54 dan dipilih

dengan teknik cluster random sampling. Data keterampilan metakognisi diperoleh

menggunakan angket dan data hasil belajar menggunakan nilai pretest dan

posttest. Angket keterampilan metakognisi dianalisis secara deskriptif sedangkan

hasil belajar dianalisis dengan uji Independent Sample T-test pada taraf

kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan metakognisi

baik tahap perencanaan, pemantauan maupun evaluasi pada kelas ekperimen lebih

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil belajar kognitif kelas ekperimen

berbeda signifikan dengan kelas kontrol. Rata-rata N-gain pada kelas eksperimen

sebesar 0,64 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,31. Jadi dapat disimpulkan



bahwa Problem Based Learning berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan

metakognisi dan hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan.

Kata kunci : Hasil Belajar, Keterampilan metakognisi, Perubahan Lingkungan,
Problem Based Learning (PBL).
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I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan kemampuan siswa yang dibutuhkan saat ini tidak hanya

mengembangkan kemampuan kognitif semata, akan tetapi jauh dari hal

tersebut, dibutuhkan adanya keterampilan metakognisi dalam proses

pembelajaran. Metakognisi menurut Livingston, (1997) mengarah pada

thinking about thinking atau berpikir tentang proses berpikir itu sendiri.

Metakognisi berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian pikiran, sehingga

seseorang secara sadar merencanakan dan mengevaluasi  suatu proses belajar

yang dilakukan.

Keterampilan metakognisi sangat penting untuk kesuksesan belajar, karena

dengan metakognisi memungkinkan siswa untuk mampu mengelola kecakapan

kognisi dan mampu melihat (menemukan) kelemahannya yang akan diperbaiki

dengan kecakapan kognisi berikutnya (Imel, 2002). Pentingnya keterampilan

metakognisi juga diungkapkan oleh Susantini (dalam Yuwono, 2014) bahwa

melalui metakognisi, siswa mampu men-jadi pembelajar yang mandiri,

menumbuh-kan sikap jujur, berani mengakui kesalahan, serta akan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Menurut Suratno (2011) bahwa saat ini kemampuan metakognisi serta berpikir

tingkat tinggi lainnya belum diberdayakan secara sengaja dalam proses
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pembelajaran di sekolah. Indikasinya banyak ditemukan siswa mengalami

kesulitan belajar. Guru tidak menyadari bahwa hal ini dapat mempengaruhi

proses belajar siswa. Melalui metakognisi, siswa mampu menjadi pembelajar

yang mandiri, menumbuhkan sikap jujur, berani mengakui kesalahan, serta

akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil riset program for international student assesment (PISA)

pada literasi IPA, tahun 2009 ditemukan bahwa dari 6 (enam) level

kemampuan yang dirumuskan di dalam studinya, hampir semua peserta didik

Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 (tiga) saja,

sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai

level 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam). Hal ini terlihat dari hasil survei yang

dilakukan Education For All (EFA) bahwa terjadi proses dormansi bahkan

penurunan dalam sistem pendidikan, Indonesia memiliki pringkat 65 dari 128

negara pada tahun 2010 dengan index pengembangan pendidikan sebesar

0,947, sedangkan pada tahun 2011 peringkat Indonesia turun ke peringkat 69

dari 127 Negara yang disurvei dengan nilai indeks pengembangan pendidikan

sebesar 0,934 (Santyasa 2005: 2)

Berdasarkan hasil riset dan survei dari PISA dan EFA menunjukkan bahwa,

pendidikan di Indonesia mengalami penurunan terutama dalam pembelajaran

sains. Hasil belajar IPA yang dicapai oleh siswa di Indonesia yang tergolong

rendah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor faktor tersebut meliputi:

karakteristik siswa dan keluarga, kemampuan membaca, motivasi belajar,

minat dan konsep diri, strategi belajar, tingkat kehadiran dan rasa memiliki.

Faktor yang sangat penting adalah lingkungan belajar dalam bentuk strategi

yang diciptakan guru untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki
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siswa dalam mempelajari IPA, dan menggunakan konsep tersebut dalam

memahami lingkungan (Wisudawati dan Sulistiyowati, 2014: 11).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 November 2017 di

SMA Negeri 1 Gedong Tataan, menunjukkan bahwa keterampilan metakognisi

yang dimiliki oleh siswa kelas X IPA masih tergolong dalam kategori sedang.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi menggunakan angket

keterampilan metakognisi siswa, bahwa persentase keseluruhan keterampilan

metakognisi yang dimiliki oleh siswa hanya sebesar 47,5% dengan indikator

perencanaan sebesar 50%, indikator pemantauan sebesar 36% dan indikator

evaluasi sebesar 50%. Selain keterampilan metakognisi yang masih tergolong

dalam kategori sedang, hasil observasi juga menunjukkan bahwa hasil belajar

siswa kelas X IPA masih kurang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan rata-

rata nilai Biologi yang diperoleh dari ujian tengah semester kelas X IPA hanya

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 75. Hal tersebut

disebabkan karena kurangnya kesadaran guru untuk menerapkan strategi

pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Biologi di SMA

Negeri 1 Gedong Tataan, metode pembelajaran yang sering digunakan oleh

guru dalam proses pembelajaran adalah metode ceramah dan pemberian tugas.

Penerapan metode ini membuat siswa lebih cenderung pasif di kelas ketika

menerima pelajaran, lebih banyak diam, mendengar, mencatat, menghafal,

malas mengerjakan tugas bahkan peserta didik merasa bosan dan akhirnya

tidak bersungguh-sungguh mengikuti proses pembelajaran. Penerapan metode

pembelajaran tersebut menyebabkan siswa mengikuti pelajaran bukan karena

berminat, tetapi karena terpaksa. Kondisi seperti ini dapat berdampak terhadap

kemandirian siswa dalam belajar kurang terlatih dan tidak berkembang
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sehingga siswa susah untuk menumbuhkan keterampilan metakognisi dan hasil

belajar yang diperoleh siswa kurang memuaskan.

Penyelesaian permasalahan pada kondisi tersebut, guru perlu menyikapi dan

memikirkan alternatif yang tepat serta lebih bersifat konstruktif dalam

pembelajaran. Salah satu alternatif untuk menyelasikan masalah tersebut

adalah melakukan pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based

Learning (PBL). Menurut Danial (2010: 3) strategi PBL memberikan kekuatan

bagi siswa dalam hal memberdayakan metakognisi mereka, karena berorientasi

pada proses dan menekankan keterlibatan mahasiswa secara aktif baik fisik

maupun mental dengan memecahkan permasalahan-permasalahan yang

dikonstruksi dalam bentuk pertanyaan dan dipecahkan melalui kerja kelompok

kooperatif. Oleh karena itu, dengan menggunakan model ini diharapkan akan

dapat memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan metakognisi dan

hasil belajar siswa.

Penerapan model PBL untuk meningkatkan keterampilan metakognisi dan hasil

belajar siswa, sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Arahmat (2017) berhasil membuktikan bahwa

model PBL berpengaruh secara signifikan terhadap keterampilan metakognisi

dan hasil belajar siswa kelas X MIPA MAN 1 Jember. Rahayu, dkk (2012)

mendapatkan bahwa pembelajaran IPA yang dikolaborasikan dengan model

PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif. Selain itu,

penelitian yang dilakukan oleh Herlina, dkk (2016) menyimpulkan bahwa

model pembelajaran PBL berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar

siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran PBL sebagaimana yang dijelaskan

sebelumnya, sangat perlu untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran agar
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dapat meningkatkan keterampilan metakognisi dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan

penelitian tentang “Pengaruh PBL Terhadap Keterampilan Metakognisi dan

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perubahan Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penilitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan PBL terhadap keterampilan metakognisi

siswa kelas X SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada materi perubahan

lingkungan?

2. Apakah penggunaan PBL berpengaruh secara signifikan terhadap hasil

belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada materi

perubahan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penggunaan PBL terhadap keterampilan metakognisi siswa kelas

X SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada materi perubahan lingkungan.

2. Pengaruh penggunaan PBL terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA

Negeri 1 Gedong Tataan pada materi perubahan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat:

1. Bagi Peneliti

Sebagai suatu pembelajaran karena pada penelitian ini peniliti dapat

mengaplikasikan segala pengetahuan yang didapat selama perkuliahan
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2. Bagi Guru

Guru memperoleh tambahan pengetahuan tentang keterampilan

metakognisi dan model pembelajaran PBL.

3. Bagi Peniliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk mengkaji lebih

mendalam dalam mengembangkan dan mengukur keterampilan

metakognisi.

4. Bagi Siswa

Melatih siswa agar lebih aktif dalam belajar, antusias, dan mampu

menghubungkan antar konsep dalam menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi dan meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan keaktifan

belajar siswa sehingga memiliki keterampilan metakognisi dan dapat

meningkatkan hasil belajar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PBL merupakan salah satu model yang dirancang untuk mengembangkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam kondisi yang merujuk 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, mengembangkan dan menyajikan hasil karya,

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2. Keterampilan Metakognisi merupakan proses kognisi tingkat tinggi siswa

dan proses untuk menghantarkan pengetahuan dan perkembangan siswa.

Dalam konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana untuk belajar,
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mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan

mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Indikator

keterampilan metakognisi yang dinilai dalam penelitian ini adalah

perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Alat ukur pada keterampilan

metakognisi ini adalah dengan menggunakan angket keterampilan

metakognisi.

3. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi pada

seseorang yang telah belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari

tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar yang diamati pada penelitian

ini adalah aspek kognitif, berupa skor yang diperoleh dari tes formatif. Alat

ukur yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar pada siswa yaitu

dengan menggunakan soal pretest dan posttest.

4. Penelitian ini dilakukan pada kelas X IPA semester ganjil di SMA Negeri 1

Gedong Tataan tahun pelajaran 2018/2019.

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah Perubahan Lingkungan pada KD

3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya

bagi kehidupan dan KD 4.11 Merumuskan gagasan pemecahan masalah

perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Problem Based Learning

Pada penerapan kurikulum 2013 siswa dituntut mampu bekerja secara mandiri

dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran

harus menggunakan model pembelajaran yang tepat. Aunurrahman (2009:

143) menjelaskan bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat

memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga

memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang baik.

PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa

untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan meningkatkan

kemandirian dan kepercayaan diri. Sanjaya (2008:220) menyatakan bahwa

pembelajaran berbasis masalah merupakan teknik yang bagus kerena dengan

model ini siswa lebih mudah memahami isi pelajaran, dapat memberi

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru dan dapat meningkatkan

aktivitas pembelajaran siswa.

Menurut Arends (2007) menjelaskan bahwa strategi-strategi pembelajaran

khususnya model PBL merupakan proses pembelajaran berdasarkan

penyelidikan atau pembelajaran berbasis kontruktivistik (yang mana siswa

menjadi lebih aktif mencari informasi dan membangun pengetahuan mereka)

dapat menumbuhkan dan mengembangkan proses mengetahui serta proses
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berpikir mereka atau yang lebih dikenal dengan metakognisi. Melengkapi

pendapat diatas Moffit (dalam Rusman, 2011: 241) mengemukakan bahwa

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa

untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi

pelajaran.

Menurut Arends (dalam Trianto, 2007: 68) PBL merupakan suatu pendekatan

pembelajaran dimana siswa dihadapkan pada masalah autentik (nyata)

sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri,

menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiri,

memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Sama halnya

menurut Riyanto (2009: 288), model PBL merupakan model pembelajaran

yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam

mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah melalui

pencarian data sehingga diperoleh solusi rasional dan autentik. . Melengkapi

pendapat diatas Ibrohim dan Nur (2000) menyatakan bahwa pembelajaran

berbasis masalah dapat membangkitkan minat siswa untuk membangkitkan

intelektual dan memberi kesempatan siswa belajar secara nyata.

Berdasarkan definisi PBL tersebut dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan

model pembelajaran yang membantu siswa untuk aktif dan mandiri dalam

memecahkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sehingga siswa

diharapkan mampu menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh

kembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi serta meningkatkan

kemandirian dan kepercayaan diri. Pembelajaran berbasis masalah ini
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memiliki ciri khusus yang berbeda dengan model-model pembelajaran yang

lain. Banyak model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu

mempermudah penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Namun

dalam pembelajaran berbasis masalah tidak sekedar bagaimana siswa mudah

dalam belajar, tetapi lebih jauh dari itu yaitu bagaimana siswa memahami

suatu persoalan nyata, tahu solusi yang tepat serta dapat menerapkan solusi

tersebut untuk memecahkan masalah (Sutirman, 2013: 24)

Melengkapi pendapat di atas, Min Liu dalam (Shoimin, 2014:130)

menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu:

a. Learning is student-centered

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa

sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori

konstruktivisme  dimana  siswa  didorong  untuk  dapat mengembangkan

pengetahuannya sendiri.

b. Autenthic problems from the organizing focus for learning

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik

sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta

dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti.

c. New information is acquired through self-directed learning

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan

memahami semua pengetahuan prasayaratnya sehingga siswa berusaha

untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi

lainnya.

d. Learning occurs in small group

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha



11

mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif, PBL dilaksanakan dalam

kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang

jelas dan penerapan tujuan yang jelas.

e. Teachers act as facilitators

Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun

begitu   guru   harus   selalu   memantau   perkembangan aktivitas siswa

dan mendorong mereke agar mencapai target yang hendak

dicapai.Menurut Sanjaya (2006: 214), ciri utama strategi pembelajaran

berdasarkan masalah yang pertama adalah rangkaian aktivitas

pembelajaran, artinya peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah

dan menghafal namun dititik beratkan pada kegiatan peseta didik dalam

berpikir, berkomunikasi, mengolah data, dan menyimpulkan. Kedua,

aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dalam

proses pembelajaran perlu adanya masalah yang diteliti. Ketiga,

pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir secara

ilmiah. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris.

Menurut Sahram (dalam Devi, 2012: 14), pembelajaran berdasarkan masalah

memiliki ciri seperti berikut ini.

a. Berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Pada

pembelajaran disajikan situasi bermasalah. Paserta didik dibimbing untuk

belajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan

masalah. Peserta didik belajar bersama kelompok yang nantinya informasi

yang mereka peroleh dapat bermakna bagi dirinya sendiri.
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b. Belajar melampaui target. Kemampuan memecahkan masalah dalam model

ini membantu menganalisis situasi. Masalah yang diberikan merupakan

wahana belajar untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.

Berdasarkan pendapat mengenai karakteristik PBL dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran berbasis masalah adalah menekankan pada upaya penyelesaian

permasalahan. Siswa dituntut aktif untuk mencari informasi dari segala

sumber berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. PBL memiliki

karakteristik: 1) Merupakan proses edukasi berpusat pada siswa; 2)

Menggunakan prosedur ilmiah; 3) Memecahkan masalah yang menarik dan

penting; 4) Memanfaatkan berbagai sumber belajar; 5) Bersifat kooperatif dan

kolaboratif; 6) Guru sebagai fasilitator. Dalam posisi ini maka peran dari

fasilitator adalah mengembangkan kreatifitas berpikir para siswa dalam bentuk

keahlian dalam pemecahan masalah dan membantu siswa untuk menjadi

mandiri.

Menurut Yassa (2002: 24) sintaks model PBL adalah sebagai berikut: 1)

Orientasi siswa kepada masalah; 2) Mengorganisasi siswa untuk belajar; 3)

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; 4) Mengembangkan

dan menyajikan hasil karya; 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah.

1. Orientasi Masalah

Tahap orientasi masalah dilakukan dalam model PBL guru menjelaskan

tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, serta

memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang

dipilih (Shoimin, 2014:131).
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2. Mengorganisasi siswa untuk belajar

Pembelajaran PBL pada tahap organisasi siswa untuk belajar dapat

mendorong siswa untuk belajar berkolaborasi. Pemecahan masalah sangat

membutuhkan kerjasama antar anggota. Pada tahap ini guru memulai

kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa

dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah

yang berbeda (Arends, 2004).

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok

Tahap membimbing penyelidikan individual dan kelompok guru

memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan eksperimen dan

untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah (Shoimin,

2014:131).

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan hasil karya dan

memamerkannya. Hendaknya hasil karya ini berupa laporan tertulis, video,

model, program komputer dan sajian multimedia (Arends, 2004).

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Tahap ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan

mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan

intelektual yang mereka gunakan. Selama tahap ini guru meminta siswa

untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama

proses kegiatan belajarnya (Arends, 2004).

Menurut Arends (2008: 57), PBL terdiri dari 5 fase dan perilaku. Fase-fase

dan perilaku tersebut merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar

hasil pembelajaran dengan pengembangan PBL dapat diwujudkan. Sintaks
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untuk model PBL dapat disajikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintak Pembelajaran Berbasis Masalah

Fase Prilaku Guru
Fase 1: Memberikan orientasi

tentang permasalahannya
kepada peserta didik

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran, mendiskripsikan berbagai
kebutuhan logistik penting dan
memotivasi peserta didik untuk terlibat
dalam kegiatan mengatasi masalah.

Fase 2: Mengorganisasikan
peserta didik untuk
meneliti.

Guru membantu peserta didik
mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas-tugas belajar terkait dengan
permasalahannya.

Fase 3: Membantu investigasi
mandiri dan kelompok.

Guru mendorong peserta didik untuk
mendapatkan informasi yang tepat,
melaksanakan eksperimen, dan mencari
penjelasan dan solusi.

Fase 4: Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit.

Guru membantu peserta didik dalam
merencanakan dan menyampaikan
artefak-artefak yang tepat, seperti
laporan, rekaman video, dan model-
model serta membantu mereka untuk
menyampaiakannya kepada orang lain.

Fase 5: Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah.

Guru membantu peserta didik
melakuakan refleksi terhadap
investigasinya dan proses-proses yang
mereka gunakan.

Berdasarkan sintaks yang disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam

pembelajaran berbasis masalah siswa harus dapat memahami konsep suatu

materi dimulai dari belajar dan bekerja pada masalah yang disajikan.

Selanjutnya siswa berpikir secara bebas dalam mencari solusi terhadap

masalah yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam

menyelesaikan masalah, memudahkan siswa dalam mengingat, meningkatkan

pemahaman serta meningkatkan pengetahuannya dengan dunia praktek.

Menurut Sanjaya (2007: 220) keunggulan dari model PBL adalah sebagai

berikut:
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1. Merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran.

2. Dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk

menemukan pengetahuan baru bagi siswa.

3. Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa.

4. Dapat membantu siswa untuk bagaimana mentransfer pengetahuan mereka

untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.

5. Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan.

6. Dapat mengetahui cara berpikir siswa dalam menerima pelajaran dengan

menggunakan model PBL.

7. PBL dianggap menyenangkan dan disukai siswa.

8. Dapat mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan

pengetahuan baru.

9. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.

10. Dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar

sekaligus belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Menurut Dincer, dkk. (dalam Akinoglu dan Tandongan, 2007: 71) kekurangan

dari model PBL adalah sebagai berikut:

1. Guru kesulitan dalam merubah gaya mengajar.

2. Memerlukan lebih banyak waktu untuk siswa dalam memecahkan

masalah, jika model tersebut baru diperkenalkan dikelas.

3. Setiap kelompok boleh menyelesaikan tugas sebelum atau sesudahnya

4. PBL membutuhkan bahan dan penelitian yang banyak.
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5. Sukar menerapkan PBL dalam semua kelas.

6. Kesulitan dalam menilai pelajaran.

B. Keterampilan Metakognisi

Istilah Metakognisi merupakan gabungan dari kata “meta” dan “kognisi”.

Meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti “setelah” atau “melebihi” dan

kognisi mencakup keterampilan yang berhubungan dengan proses berpikir

(Tamalene, 2010: 31). Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 77),

penambahan awalan “meta” pada kognisi yaitu untuk mereflekasikan suatu ide

bahwa metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisi, berpikir

bagaimana berpikir atau pengetahuan tentang pengetahuan.

Berdasarkan pengertian metakognisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

metakognisi merupakan berpikir tentang cara berpikir, artinya siswa diminta

untuk memikirkan sendiri cara berikir yang lebih mudah digunakan pada saat

memahami suatu materi pembelajaran. Dari hasil berpikir itu sendiri yang

akan digunakan dalam memahami suatu konsep.

Matlin (dalam Nugrahaningsih, 2012: 39) mendefinisikan bahwa

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

processes”, artinya metakognisi adalah pengetahuan , kesadaran, dan kontrol

terhadap proses kognitif. Wolfolk (dalam Sudia, 2015:30) menyebutkan

bahwa metakognisi merujuk pada cara untuk meningkatkan kesadaran

mengenai proses berikir dan belajar yang dilakukan dan kesadaran ini akan

terwujud apabila seseorang dapat mengawali berpikirnya dengan

merencanakan, memantau, dan mengevaluasi hasil dan aktivitas berpikirnya.
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Berdasarkan pengertian metakognisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

keterampilan metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi yang

terjadi pada diri sendiri. Dikatakan demikian karena aktivitas ini mampu

mengontrol kesadaran dalam proses berpikir yang sedang berlangsung pada

diri sendiri, sehingga invidu tersebut mampu mengetahui bagaimana dia

belajar, kapan waktu yang tepat untuk dia belajar, strategi apa yang cocok

digunakan untuk belajar sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara

optimal. Metakognisi ini mencakup proses tiga bagian yaitu mengembangkan

suatu rencana, memantau pemahaman, dan mengevaluasi kemampuan

berpikirnya. Penggunaan proses metakognisi selama pembelajaran, akan

membantu siswa agar mampu memperoleh pembelajaran yang bertahan lama

dalam ingatan dan pemahaman siswa. Hal inilah yang dapat membuat

seseorang mejadi seorang pemikir yang berhasil.

Menurut Ummu Sholihah (2016:85) menyatakan bahwa aktivitas perencanaan,

pemantauan dan pengevaluasian adalah bagian dari metakognisi. Sama halnya

dengan yang dikemukakan oleh Kaune bahwa aktivitas metakognisi dalam

menyelesaikan masalah sebagai “The three activities planning, monitoring,

and reflection are main categories…. that includes metacognitive activities of

learners and teacher” (Masykur dan Halim, 2007: 59). Maksudnya, aktivitas

merencanakan, memantau, dan refleksi termasuk dalam aktivitas metakognisi

oleh siswa dan guru.

1. Proses merencanakan, pada proses ini diperlukan siswa untuk meramal

apakah yang akan dipelajari, bagaimana masalah itu dikuasai dan kesan dari

masalah yang dipelajari, dan merencanakan cara tepat untuk memecahkan

suatu masalah.
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2. Proses memantau, pada proses ini siswa perlu mengajukan pertanyaan pada

dirinya sendiri seperti: “Apa yang saya lakukan?” “Apa makna dari soal ini?”

“Bagaimana saya harus menyelesaikannya?” “Mengapa saya tidak memahami

soal ini?”.

3. Proses menilai atau evaluasi, pada proses ini siswa membuat refleksi untuk

mengetahui bagaimana suatu kemahiran, nilai dan suatu pengetahuan yang

dikuasai oleh siswa tersebut. Mengapa siswa tersebut mudah/sulit untuk

menguasainya, dan apa tindakan/perbaikan yang harus dilakukan.

North Central Regional Education Laboratory (NCREL) dalam (Yamin,

2013:34) mengemukakan tiga elemen dasar dari metakognisi secara khusus

dalam menghadapi tugas, yaitu (a) mengembangkan rencana tindakan, (b)

mengatur/memonitor rencana, dan (c) mengevaluasi rencana. Berdasarkan

pendapat tentang pengalaman atau keterampilan metakognisi yang

dikemukakan para ahli, maka yang dimaksud keterampilan metakognisi dalam

penelitian ini adalah keterampilan berpikir seseorang untuk menyadari proses

berpikirnya sendiri yang berkaitan dengan keterampilan perencanaan,

pemantauan atau monitoring, dan evaluasi dalam menyelesaikan masalah.

Keterampilan perencanaan adalah kegiatan berpikir awal seseorang tentang,

bagaimana, kapan, dan mengapa melakukan tindakan guna mencapai tujuan

utama permasalahan. Keterampilan monitoring adalah kegiatan pengawasan

seseorang terhadap strategi kognisi yang dipergunakannya selama

menyelesaikan masalah, guna mengenali masalah dan memodifikasi rencana.

Keterampilan evaluasi didefinisikan sebagai pengecekan seseorang melihat

kembali strategi yang telah digunakan dan apakah strategi tersebut

mengarahkannya pada hasil yang diinginkan atau tidak.



19

Menurut Slavin dan Flavel (dalam Danial, 2010: 1), metakognisi adalah

pengetahuan tentang pembelajaran diri sendiri atau pengetahuan cara belajar.

Pengetahuan metakognitif terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pengetahuan Strategis

Pengetahuan tentang strategi-strategi belajar dan berpikir serta pemecahan

masalah. Pengetahuan untuk merencanakan strategi seperti merumuskan

tujuan membaca, pengetahuan tentang strategi-strategi pemahaman dan

pemonitoran seperti mengetes diri sendiri dan mengajukan pertanyaan

kepada diri sendiri.

2. Pengetahuan Kognitif

Pengetahuan tentang kapan menggunakan strategi belajar, berpikir, dan

pemecahan masalah pada kondisi dan konteks yang tepat. Misalnya

pengetahuan bahwa tugas mengingat kembali seperti dalam mengerjakan

soal uraian berbeda dengan tugas mengenali seperti mengerjakan soal

pilihan ganda.

3. Pengetahuan Diri

Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Misalnya pengetahuan

bahwa diri seseorang mempunyai pengetahuan yang mendalam pada satu

bidang, tetapi tidak mendalam pada bidang yang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metakognisi ialah

kesadaran tentang apa yang diketahui, apabila kesadaran ini terwujud maka

seseorang dapat memulai pemikirannya dengan merancang, memantau dan

menilai apa yang dipelajari.
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C. Hasil Belajar

Setiap kegiatan pembelajaran keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil

belajar yang dicapai oleh siswa. Menurut Arikunto (dalam Samino dan

Marsudi, 2012: 48) hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah

melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang

siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang

diajarkan sudah diterima oleh siswa.

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri

siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan,

sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan

menjadi sopan dan sebagainya (Hamalik, 2007: 155). Berdasarkan pengertian

hasil belajar tersebut, dapat diartikan bahwa hasil belajar merupakan

kemampuan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti  kegiatan

pembelajaran yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan,

sikap, dan keterampilan  misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak

mengerti menjadi mengerti.

Menurut Bloom (dalam Sardiman 2004: 23-24) bahwa ada tiga ranah hasil

belajar, yaitu:

1) Knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman,

menjelaskan, meringkas), analysis (menguraikan, menentukan hubungan),

synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan

baru), evaluation (menilai), application (menerapkan).
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2) Affective: Receiving (sikap menerima), responding (member respon),

Valuing (menilai), organization (organisasi), characterization

(karakterisasi).

3) Psychomotor: initiatory level, pre-routine level, routinized level.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat

diklasifikasikan menjadi tiga ranah yaitu kognitif yang terdiri dari

(pengetahuan, ingatan, menguaraikan, menentukan hubungan,

mengorganisasikan, merencanakan, membentuk hubungan baru, menilai,

menerapkan) afektif yang terdiri dari (sikap menerima, memberi respon,

menilai, organisasi, karakterisasi), dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut

menjadi obyek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah itu, ranah

kogntiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru karena berkaitan dengan

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran.

Belajar merupakan suatu kegiatan yang hasilnya dipengaruhi oleh bermacam-

macam faktor, baik dari faktor dalam diri sendiri atau faktor dari luar. Samino

dan Marsudi (2012 :64) menyebutkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar

sebagai berikut:

1. Faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri (internal), yang meliputi

faktor fisiologis dan psikologis. Faktor Fisiologis (jasmani) baik yang

bersifat bawaan maupun yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini antara

lain: ketahanaan fisik , kesehatan fisik (fisik dalam keadaan sehat, fisik

tidak/ kurang sehat, sakit), kelelahan fisik (terlalu lama belajar sehingga

fisiknya lelah), kesempurnaan fungsi-fungsi pancaindera (terutama

penglihatan, pendengaran), cacat anggota fisik (bawaan maupun karena

kecelakaan) panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya,
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seperti mengalami sakit, cacat tubuh. Faktor Psikologis baik yang bersifat

bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas : tinggi rendahnya rasa ingin

tahu, minat terhadap apa yang dipelajari, bakat sebagai kemampuan dasar

yang dibawa sejak lahir, kecerdasaan/intelegensi, motivasi, ingatan,

perasaan, emosi, emosional.

2. Faktor yang bersumber dari luar dirinya (eksternal), terbagi menjadi dua

golongan yaitu faktor sosial dan non sosial. Faktor sosial terdiri atas 3

lingkungan : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan

masyarakat (pergaulan). Faktor non sosial seperti fasilitas belajar di rumah,

fasilitas pembelajaran di sekolah, mas media baik cetak maupun elektronik,

cuaca/ iklim, dan lain-lain”.

Senada dengan Samino, dkk (2010 :54) faktor yang mempengaruhi hasil

belajar meliputi: “faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang

ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor intern dikelompokan

menjadi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan.Faktor

ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu. Faktor ekstern meliputi :

faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat”.

Dari pendapat kedua ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor yang bersumber

dari dalam dirinya sendiri (internal) yang meliputi fisiologis (jasmani) dan

psikologis. Faktor yang bersumber dari luar dirinya (eksternal) meliputi sosial

dan non sosial.

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat

diperoleh dengan berbagai usaha antara lain mengamati, melakukan
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percobaan, memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta mampu untuk

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah siswa mempelajari

pokok bahasan yang diajarkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukan

oleh Sardirman (2005: 21) bahwa hasil belajar dapat diperoleh dari berbagai

usaha, misalnya aktif dalam kegiatan pembelajaran, memahami eksperimen

yang dilakukan, menganalisis hasil eksperimen, dan menganalisis isi dari

suatu buku. Seseorang yang mampu menguasai suatu materi keilmuan dapat

dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki prestasi.

Arikunto (2006: 3) evaluasi berarti menilai (tetapi dilakukan dengan

mengukur terlebih dahulu), untuk menilai dan mengukur hasil belajar yang

dicapai siswa diperlukan alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yag dapat

digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau

mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan evaluasi,

fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai kenyataan

yang di evaluasi. Ada dua teknik evaluasi yaitu teknik nontes dan tes.

a. Teknik nontes

Yang digolongkan teknik nontes adalah skala peringkat(ranking scale),

kuesioner(questionair), daftar cocok (check list), wawancara (interview),

pengamatan, riwayat hidup

b. Teknik tes

Menurut Arikunto (2007:32) Arikunto, 2007:32 tes adalah percobaan yang

diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu

pada seseorang murid atau kelompok murid.
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Dari definisi para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa penentuan

hasil belajar dapat ditentukan dengan suatu alat evaluasi dengan cara tes

maupun nontes.

D. Perubahan Lingkungan

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan

mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai

jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap

makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem

kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan

ekologi tersebut. Perubahan lingkungan hidup merupakan deteorisasi

lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara,

punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Perubahan lingkungan

merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan

hidup manusia. Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap

kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini

dan untuk masa-masa yang akan datang (Erwin, 2008: 7).

Menurut Hamzah (2005) kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena

dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Berikut

beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan

hidup:

a. Faktor alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi

penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut

bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin
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topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi

keselamatan manusia maupun mahkluk lainnya, bencana ini akan

membuat rusaknya lingkungan.

b. Faktor manusia

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi

dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup

sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya

perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat

berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang

berlebihan. Salah satu faktor manusia yang menyebabkan perubahan

lingkungan yaitu pencemaran.

Menurut UU nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 12, pencemaran lingkungan

adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau

komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan

hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Suatu lingkungan

dikatakan tercemar bila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas

sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan

dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan tempat terjadinya,

pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu

pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan  pencemaran suara

(Irnaningtiyas, 2013).

1. Pencemaran Udara

Udara sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Sebagai

sumber daya alam, udara harus dilindungi bagi kehidupan manusia dan



26

makhluk hidup lain.pencemaran udara bersumber dari pencemar udara

misalnya pembakaran batu bara, bahan bakar minyak dan pembakaran

lainnya. Kadar pencemar yang tinggi mempunyai dampak yang lebih

merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan

penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara dimulai dari

sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan

(Salim, 1991: 19).

2. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain kedalam air

yang menyebabkan kualitas air menurun ketingkat tertentu sehingga tidak

dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Penyebab pencemaran air dapat

berasal dari sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber

pencemaran langsung berupa buangan (euflen) yang langsung dibuang

kebadan air, misalnya sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau. Sumber

pencemaran tidak langsung merupakan kontaminan yang masuk melalui air

tanah akibat pencemaran air permukaan limbah industri maupun limbah

domestik (Irnaningtiyas, 2013). Selain itu, Pencemaran air disebabkan oleh

berbagai hal dan karakteristeik berbeda- beda, contohnya: sampah organik,

limbah rumah tangga, dan limbah industri. Untuk itu, diperlukan upaya

pengendalian terhadap sumber air supaya kualitas air tetap terjaga dan

sesuai dengan mutu air. Pengendalian pada sumber air dilakukan dengan

cara memelihara fungsi air dan memenuhi baku mutu air. Pencemaran air

dapat mengakibatkan gangguan hidup makhluk lain (Erwin, 2008: 37).

Menurut Irnaningtiyas (2013), pencemaran air disebabkan oleh limbah dari

berbagai kegiatan manusia, antara lain sebagai berikut:
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a. Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari perumahan, pusat

perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya.

Limbah domestik, misalnya deterjen, sampah organik, tinja hewan, dan

tinja manusia. Air sungai yang tercemar limbah tidak layak untuk

dikonsumsi manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit

seperti tifus, kolera, disentri, diare, cacingan, dan gatal pada kulit.

b. Limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari industri (pabrik).

Limbah industri berupa bahan-bahan sisa yang mengandung logam berat

berbahaya dan beracun seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), tembaga (Cu),

krom (Cr), seng (Zn), dan nikel (Ni). Logam berat ini biasanya

terakumulasi dalam organisme air, seperti ikan. Manusia yang

mengonsumsi ikan yang tercemar logam berat akan mengalami

gangguan kesehatan. Salah satu kasusyang pernah terajadi yaitu

kematian pendduduk akibat penyakit Minamata di Jepang. Hal tersebut

diakibatkan warga mengonsumsi ikan yang tercemar limbah merkuri di

Teluk Minamata.

c. Limbah pertanian, yaitu limbah dari kegiatan pertanian berupa pupuk

kimia dan pestisida. Kelebihan pupuk di lahan pertanian akan tercuci

oleh hujan dan masuk ke saluran irigasi, sungai, dan danau, sehingga

menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di badan perairan yang

disebut eutrofikasi. Peningkatan unsur hara menyebabkan terjadinya

blooming, yaitu pertumbuhan ganggang atau enceng gondok secara cepat

sehingga menutup permukaan air. Permukaan air yang tertutup ganggang

atau enceng gondok akan menghambat masuknya cahaya matahari

kedalam perairan dan menurunkan oksigen terlarut di air. Akibatnya

banyak organisme air yang mati kekurangan oksigen.
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d. Limbah pertambangan, tumpahan minyak dari pertambangan minyak

lepas pantai dan kebocoran kapal tanker akan mematikan organisme laut.

3. Pencemaran Tanah

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk

hidup, disamping sebagi ruang hidup juga mempunyai fungsi produksi

yaitu sebagai penghasil biomassa seperti makanan, kayu, obat-obatan.

Selain itu, tanah juga berperan menjaga kelestarian sumber daya air dan

lingkungan hidup secara umum. Artinya pemanfaatan tanah harus

dilakukan dengan bijaksana dan perencanaan untuk kepentingan yang akan

datang. Tanah bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan apabila kegiatan

pengendalian perusakan tanah sudah sesuai dengan tingkat mutu yang

diinginkan (Gatot, 1996: 199). Menurut Wardhana (2001) tanah yang telah

tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. Kerugian

ini dapat berupa air menjadi tidak bermanfaat lagi untuk keperluan industri

dan pertanian. Selain itu, tanah yang tercemar dapat menjadi penyebab

timbulnya penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular.

Darmono (2001) menyatakan bahwa ada dua sumber utama kontaminasi

tanah yaitu kebocoran bahan kimia organik dan penyimpanan bahan kimia

dalam bunker yang disimpan dalam tanah, dan penampungan limbah

industri yang ditampung dalam suatu kolam besar yang terletak di atas atau

di dekat sumber air tanah. Ditinjau dari terjadinya pencemaran tanah dapat

di bagi menjadi dua yaitu, terjadi dengan sendirinya yang disebabkan alam

dan perbuatan manusia dan terjadi karena adanya pencemaran yang berasal

dari air, udara maupun tanah. Sumber kerusakan tanah berkaitan dengan

usaha penggunanan tanah untuk pertanian, perkebunan, dan hutan termasuk

kegiatan pertambangan, pemukiman, dan industri. Pencemaran yang terjadi
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pada tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia

masuk dan merubah lingkungan tanah alami (Hamzah, 2005: 75).

4. Pencemaran suara

Pencemaran suara adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan, tidak

disenangi, mengganggu, dan dapat merusak pendengaran manusia.

Kebisingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan menyebabkan

gangguan psikologis, seperti kesulitan berkonsentrasi dan gangguan

fisiologis, seperti sakit kepala (Irnaningtiyas, 2013).

E. Kerangka Pikir

Proses pembelajaran Biologi yang berlangsung disekolah masih banyak

dilakukan secara konvensional berupa penyampaian konsep, memberi contoh,

dan memberi latihan yang mengacu pada buku ajar sehingga menjadikan

siswa pasif dalam menerima pembelajaran. Pada proses pembelajaran

hendaknya guru menggunakan model pembelajaran yang mampu melibatkan

siswa aktif dalam belajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat

siswa aktif dalam belajar yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau

PBL. Model pembelajaran PBL ini akan dirancang sebuah pembelajaran yang

mengharuskan siswa untuk memberikan pemecahan masalah terhadap

permasalahan yang dimunculkan saat kegiatan pembelajaran. Permasalahan

yang diberikan melalui model pembelajaran PBL akan memicu siswa

menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Proses menemukan

solusi dapat menumbuhkan keterampilan metakognisi sehingga siswa akan

lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pembelajaran metakognisi merupakan pembelajaran yang menanamkan

kesadaran bagaimana merancang, memonitor, serta mengontrol tentang apa
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yang diketahui, apa yang diperlukan untuk mengerjakan, dan bagaimana

melakukannya. Siswa yang memiliki keterampilan metakognisi dengan baik

diduga akan dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dengan baik,

dapat menentukan tujuan belajar, dapat memperkirakan keberhasilan pencapain

tujuan belajar, dan memilih alternatif untuk mencapai tujuan belajar.

Penggunaan model PBL yang digunakan oleh guru menjadi hal penting dalam

meningkatkan keterampilan metakognisi dan hasil belajar siswa. Guru yang

dapat menerapkan model PBL kepada siswa dengan baik didalam proses

pembelajaran maka siswa diharapkan akan mampu memecahkan masalah

sehingga  keterampilan metakognisi dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa

diduga akan meningkat

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang  bertujuan untuk

mengetahui pengaruh PBL terhadap keterampilan metakognisi dan hasil belajar

siswa. Pada penelitian ini menggunakan model PBL karena model ini dapat

melatih siswa dalam berpikir kritis, membangun pengetahuannya sendiri, serta

menganalisis dan memecahkan suatu masalah. Model ini memberikan kekuatan

dalam memberdayakan metakognisi dan meningkatkan hasil belajar siswa

karena model ini berorientasi pada proses dan menekankan keterlibatan siswa

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memberdayakan keterampilan

metakognisi maka siswa harus dapat memahami konsep suatu materi mulai dari

belajar dan bekerja pada masalah yang disajikan, berpikir secara bebas dalam

mencari solusi terhadap masalah yang diberikan, menilai apa yang mereka

ketahui serta mengidentifikasi apa yang ingin diketahui. Selain itu, dengan

menggunakan model PBL siswa harus dapat menggali pengalaman autentik

yang dapat mendorong siswa untuk aktif belajar, mengkonstruksi  pengetahuan,
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dan mengintegrasikan konteks belajar di sekolah dalam kehidupan nyata.

Dengan kata lain, siswa harus mampu berpikir, mencari, mengolah data, da

berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Sehingga, ketiga ranah hasil belajar

seperti kognitif, psikomotor, dan afektif dapat dicapai oleh siswa. Oleh karena

itu dengan menggunakan model PBL pada eksperimen ini diharapkan akan

memberikan pengaruh posistif yaitu dapat meningkatkan keterampilan

metakognisi dan hasil belajar siswa. Pada penelitian memiliki dua variabel

yaitu variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu PBL, variabel

terikatnya yaitu keterampilan metakognisi dan hasil belajar. Untuk

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikatnya, maka dapat dijelaskan dalam paradigma pada gambar 1

berikut ini:

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

Keterangan:
X = Model Problem Based Learning
Y1 = Keterampilan Metakognisi
Y2 = Hasil belajar.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model

PBL terhadap hasil belajar Biologi siswa.

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model PBL terhadap

hasil belajar Biologi siswa.

Y2

X

Y1
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Gedong Tataan, Pesawaran.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di  bulan Agustus tahun

pelajaran 2018/2019.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas X IPA SMA Negeri 1

Gedong Tataan yang terdiri atas enam kelas dengan jumlah siswa sebanyak

162 siswa. Adapun sampel penelitian ini adalah kelas X IPA 1 dan X IPA 4

yang masing-masing berjumlah 27 orang. Teknik pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan teknik Sampling Klaster (Cluster Random

Sampling) (Margono, 2004:127).

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental semu dengan teknik pretest-

posttest kelompok non equivalen (Riyanto, 2001: 42). Pada penelitian ini

digunakan dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas

sebagai kelas kontrol. Pada kelas kontrol diberikan perlakuan dengan

menggunakan metode diskusi, sedangkan kelas eksperimen diberikan

perlakuan dengan menggunakan model PBL. Kemudian, kedua kelompok

diberikan perlakuan pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum perlakuan
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untuk mengetahui keadaan kelompok sebelum diberi perlakuaan, dan posttest

dilakukan setelah perlakuan, setelah itu hasil pretest dan posttest dari pada

kedua kelompok dibandingkan. Desain ini dapat digambarkan menggunakan

tabel berikut ini:

Tabel 2. Desain Pretest-Posttest Kelompok Non-ekuivalen
Kelompok Pretest Variabel Bebas Posttest

E O1 X O2

C O3 - O4

Sumber: Diadaptasi dari Sugiyono (2010: 112)

Keterangan:
O1 = Pretest kelompok eksperimen
O3 = Pretest kelompok kontrol
E = Kelompok eksperimen
C = Kelompok kontrol
X = Perlakuan dikelas eksperimen menggunakan model PBL
O2 = Posttest kelompok eksperimen
O2 = Posttest kelompok kontrol

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap prapenelitian dan tahap

pelaksanaan. Adapun langkah-langkah dari kedua tahapan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Prapenelitian

Pada tahap prapenelitian langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a. Membuat surat izin penelitian disekolah yang dijadikan tempat

penelitian.

b. Melakukan observasi kesekolah tempat diadakannya penelitian.

c. Menentukan sampel penelitian untuk kelas eksperiemen dan kelas

kontrol.

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Silabus, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membuat
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instrumen yaitu angket keterampilan metakognisi dan soal pretest dan

posttest.

e. Membuat instrumen penelitian berupa angket keterampilan metakognisi.

2. Pelaksanaan

Pada penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran

PBL untuk kelas eksperimen dan metode diskusi untuk kelas kontrol.

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

a. Kelas Eksperimen (Pembelajaran dengan model pembelajaran PBL)

1) Kegiatan Awal

Siswa mengerjakan pretest dalam bentuk pilihan jamak untuk materi

pokok perubahan lingkungan.

Apersepsi:

a) Pertemuan 1 : Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan

memberikan pertanyaan berikut:

“Pernakah kalian melihat lahan yang dulunya hijau dan saat ini

sudah berubah menjadi lahan tandus?” “Menurut kalian mengapa

hal tersebut bisa terjadi?

b) Pertemuan 2 : Guru memberikan apersepsi dengan memberikan

pertanyaan: “Pernakah kalian melihat tempat yang dulunya bersih

tidak ada sampah dan sekarang tempat tersebut terdapat sampah

yang menumpuk? “Apa tindakan yang kalian akan lakukan jika

melihat peristiwa tersebut?”
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Motivasi :

a) Pertemuan 1 : Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi

perubahan lingkungan sehingga kita dapat berusaha untuk menjaga

lingkungan di sekitar kita.

b) Pertemuan 2 : Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi

perubahan lingkungan.

2) Kegiatan Inti

a) Siswa duduk dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat

orang yang memiliki kemampuan dan jenis kelamin berbeda

(heterogen)

b) Guru menunjukan atau memperlihatkan gambar-gambar yang

berhubungan dengan perubahan lingkungan, penyebab dan dampak

perubahan lingkungan serta peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan .

1. Siswa dibagikan LKS yang berisi permasalahan kepada setiap

kelompok dan didiskusikan bersama dengan anggota

kelompoknya masing-masing (Orientasi siswa terhadap masalah)

2. Guru meminta siswa untuk berdiskusi mengerjakan LKS

3. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menemukan jawaban dari

permasalahan yang ada dalam LKS dan dibantu dalam

menyimpulkan hasil diskusi yang tertera dalam LKS

(Mengorganisasikan siswa untuk belajar, Membimbing

penyelidikan individual maupun kelompok

4. Siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan.
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5. Perwakilan dari salah satu kelompok maju mempresentasikan

hasil diskusi, kelompok lainya memperhatikan untuk memberikan

tanggapan atau pertanyaan.

3) Kegiatan penutup

a) Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal

yang belum dipahami ketika guru memberikan konfirmasi

(mengevaluasi proses pemecahan masalah)

b) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan mengenai materi

yang telah dibahas.

c) Siswa mengerjakan posttest

d) Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang rencana

pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

b. Kelas Kontrol (Pembelajaran dengan metode diskusi)

1) Kegiatan Awal

Siswa mengerjakan pretest dalam bentuk pilihan jamak untuk materi

pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.

Apersepsi

a) Pertemuan 1 : Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan

memberikan pertanyaan berikut:

“Pernakah kalian melihat lahan yang hijau berubah menjadi lahan

tandus? “Menurut kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi?”

b) Pertemuan 2 : Guru memberikan apersepsi dengan memberikan

pertanyaan:“Pernakah kalian melihat sampah yang menumpuk

dipinggir jalan? “Apa tindakan yang kalian akan lakukan jika

melihat peristiwa tersebut?”
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Motivasi

a) Pertemuan 1 : Dengan mempelajari materi ini kita dapat

mengetahui peran manusia dalam  mengatasi perubahan

lingkungan.

b) Pertemuan 2 : Dengan mempelajari materi ini kita dapat

mengetahui peran manusia dalam pengelolaan lingkungan dalam

mengatasi perubahan lingkungan.

2) Kegiatan Inti

a) Siswa duduk dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat

siswa yang memiliki kemampuan dan jenis kelamin berbeda

(heterogen)

b) Setiap kelompok memperoleh LKS dan tugas yang harus

dikerjakan bersama.

c) Siswa berdiskusi, bekerja sama untuk mengobservasi,

mengklasifikasi, menginterpretasi data yang ada dalam LKS dan

tugas serta mencari informasi yang sesuai untuk menjawab soal

dalam LKS dan mengerjakan tugas melalui kajian literature

d) Siswa mengumpulkan LKS dan tugas yang sudah dikerjakan.

e) Siswa mempresentasikan tugas dan hasil diskusinya di depan

siswa lainnya.

3) Kegiatan Penutup

a) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai

hal-hal yang belum dipahami ketika guru memberikan konfirmasi.

b) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan mengenai materi

yang telah dibahas.

c) Siswa mengerjakan posttest
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d) Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang rencana

pembelajaran pada pertemuan berikutnya .

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data hasil belajar siswa yang

didapat dari hasil hasil pretest dan posttest pada materi perubahan

lingkungan. Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dan posttest

dalam bentuk N-gain.

b. Data kualitatif

Data kualitatif pada penelitian ini berupa data angket keterampilan

metakognisi siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Teknik Tes

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis

pada penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa

melalui soal pretest dan posttest dalam bentuk soal pilihan ganda. Pada

penelitian ini dilakukan dua kali tes untuk mengetahui hasil belajar

siswa yaitu pretest dan posttest yang diberikan kepada kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Data berupa nilai pretest yang diambil pada

pertemuan awal dan nilai posttest pada pertemuan kedua. Nilai pretest

diambil sebelum pembelajaran, sedangkan nilai posttes diambil setelah

pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.
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Teknik penskoran nilai pretest dan posttest yaitu :

S = R x 100
N

Keterangan :
S = Nilai yang diharapkan (dicari).
R = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar.
N = Jumlah skor maksimum dari tes tersebut.

(Purwanto, 2008: 112).
Tabel 3.Tabulasi data nilai pretest, posttest, dan N-gain kelas

No. Nama Siswa Nilai
Pretest

Nilai Posttest Post-pre N-gain

1.
2.

dst.

X Sd

Ket: = Rata-rata; Sd = Standar deviasi

Perhitungan rata-rata nilai akhir hasil belajar menggunakan rumus:

Rata-rata nilai pretest siswa =
∑ ∑

Rata-rata nilai posttest siswa =
∑ ∑

Rata-rata N-gain peserta siswa =
∑∑

Tabel 3. Tabulasi perbandingan nilai pretest, posttest, dan N-gain kelas

No Kelas X Sd N-gain
Intrepetasi

N-gainPertemuan I (Pretest) Pertemuan II (Posttest)
1. Kontrol
2. Eksperimen

Ket: = Rata-rata; Sd = Standar deviasi

2. Angket Keterampilan Metakognisi

Pada penelitian ini teknik pengambilan data yang digunakan untuk

mengetahui keterampilan metakognisi siswa yaitu berupa angket

keterampilan metakognisi yang terlampir pada lampiran 1. Adapun kisi-

kisi angket keterampilan metakognisi sabagai berikut:

Tabel 4. Kisi-Kisi Angket Keterampilan Metakognisi Siswa

Deskriptor
Nomor

Pertanyaan
Indikator ketarampilan metakognisi: perencanaan 1-6
Indikator keterampilan metakognisi: pemantauan 7-13
Indikator keterampilan metakognisi: evaluasi 14-18

Sumber: Diadaptasi dari Schraw dan Denisson (1994)
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F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Instrumen Tes

a. Uji Validitas

Instrumen tes hasil belajar berupa soal pilihan jamak yang digunakan

untuk pretest dan posttest. Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu

diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan program

SPSS 17.0. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tes

yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai

pengumpul data. Instrumen tes diujikan pada peserta didik yang telah

mendapatkan materi perubahan lingkungan, yaitu kelas X IPA 5 di SMA

Negeri 14 Bandar Lampung.

Validitas soal instrumen tes ditentukan dengan membandingan nilai rhitung

dan rtabel.  Nilai rhitung didapatkan dari hasil perhitungan dengan SPSS 17.0

dan nilai rtabel (product moment) didapatkan dari tabel nilai kritik sebaran

r dengan jumlah sampel yang digunakan (n) = 31 dan taraf signifikansi

5%. Menurut Arikunto (2010: 75) intrumen tes dikatakan valid apabila

nilai rhitung > rtabel.  Hasil perhitungan SPSS 17.0 dapat dilihat pada

Lampiran 10.

Tabel 5. Hasil analisis validitas instrumen soal

Nomor Kriteria soal Nomor soal
Jumlah

soal
1 Valid 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30
21

2 Tidak valid 4, 9, 13, 15, 24, 26, 27, 28, 29 9

Arikunto (2010: 75) menjelaskan bahwa koefesien korelasi dapat

diinterpretasikan ke dalam tingkat validitas sebagai berikut:
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Tabel 6. Indeks validitas
Koefesien
korelasi

Kriteria validitas

0,81 - 1,00 Sangat tinggi
0,61 - 0,80 Tinggi
0,41 - 0,60 Cukup
0,21 - 0,40 Rendah
0,00 - 0,20 Sangat rendah

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat 21 soal yang

valid dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria validitas instrumen
Nomor soal Jumlah soal Kriteria validitas

21, 22 2 Tinggi
11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12,
14, 17, 19, 20, 23, 25, 30

17 Cukup

13,16,18 3 Rendah

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen tes ditentukan menggunakan rumus Alpha

Cronbach dengan membandingkan rii dan rtabel . Instrumen tes dikatakan

reliabel jika rii ≥ r tabel. Nilai Alpha Cronbach dapat diperoleh dari

perhitungan SPSS atau dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

Keterangan :
rii : Reabilitas
k : Banyak butir yang valid
∑ Jumlah varians butir
 Varians total

(Arikunto, 2010: 196)
Tabel 8. Indeks reabilitas

Koefesien
korelasi

Kriteria validitas

0,00 - 0,199 Sangat lemah
0,20 - 0,399 Lemah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80 - 1,000 Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2012: 184).

b

t
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Nilai Alpha Cronbach (rii) yang diperoleh sebesar 0,724 (reliabilitas

kuat).  Hal ini menunjukkan bahwa nilai rii ≥ rtabel, sehingga instrumen tes

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar

peserta didik.

c. Data Aspek Kuantitatif (Hasil Belajar)

Sebelum melakukan analisis dan pengolahan data, nilai yang diperoleh

dari pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kontrol dihitung sesuai

dengan rumus berikut:

Skor atau Jawaban Benar
Nilai = x 100

Skor Total

Kemudian dilakukan analisis data kuantitatif dengan melakukan uji N-

gain. Perhitungan N-gain diperoleh dari skor pretest dan posttest masing-

masing kelas eksperimen dan kontrol. Data hasil belajar yang akan

dianalisis, ditransformasikan menjadi N-gain (g)  yang diperoleh dari skor

posttest dikurang skor pretest dibagi dengan skor maksimal dikurang skor

pretest. Jika ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

Skor Posttest – Skor Pretest
g =

Skor Maksimal – Skor Pretest

Tabel 9. Interpretasi N-gain aspek kuantitatif
Gain Interpretasi

g ≥ 0,7 Tinggi
0,3 ≤ g < 0,7 Sedang

g < 0,3 Rendah
Sumber: Meltzer (2002).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan

program SPSS 17.0, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa uji

normalitas dan uji homogenitas.
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1. Uji Normalitas

Menurut Sudjana (1992: 466), uji normalitas adalah uji untuk melihat

apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau

sebaran normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas ini adalah

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

a. Hipotesis

Ho : Sampel berdistribusi normal

H1 : Sampel tidak berdistribusi normal

b. Kriteria Pengujian

H0 diterima jika sig > 0,05 atau L hitung < L tabel.

H0 ditolak jika sig < 0,05 atau  L hitung > L tabel (Santoso, 2010: 46).

2. Uji Homogenitas

Apabila masing-masing data berdistribusi secara normal maka

dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas ini

menggunakan uji Levene Test pada taraf signifikasi 5% atau  = 0,05.

Rumusan hipotesis yaitu:

H0= Kedua sampel memiliki varians sama

H1= Kedua sampel memiliki varians berbeda

Kriteria pengujian

H0 diterima jika sig. > 0,05 atau F hitung < F tabel.

H0 ditolak jika sig. < 0,05 atau F hitung > F tabel (Trihendradi, 2009:122).

3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil

belajar peserta didik pada aspek kognitif antara peserta didik kelas

kontrol, dan kelas eksperimen. Untuk menguji hipotesis digunakan uji

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS versi
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17.0. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Independent Sampel t-

Test dengan taraf signifikan 5%.

1. Rumusan hipotesis yaitu:

H0 = Tidak terdapat perbedaan antara rata-rata hasil

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol

H1= Terdapat perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelas

eksperimen dan kelas kontrol

2. Kriteria pengujiannya yaitu:

Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Jika nilai sig.(2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima

(Sutiarso, 2011: 41).

2. Data Aspek Kualitatif (Kuesioner Keterampilan Metakognisi)

Pengolahan data angket keterampilan metakognisi dilakukan sebagai

berikut:

1. Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai pada tabel 4

berikut:

Tabel 10. Skor Berdasarkan Jawaban Angket

Sifat Pernyataan
Skor

SS S R TS STS
Positif 4 3 2 1 0
Negatif 0 1 2 3 4

Sumber : diadaptasi dari Sugiyono (2011: 94).

Keterangan :
SS = Sangat Setuju; S= Setuju; R= Ragu-Ragu; TS = Tidak Setuju;
STS = Sangat Tidak Setuju

Menghitung persentase setiap indikator keterampilan metakognisi

dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Persentase = ℎ 100
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2. Gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban

berdasarkan pernyataan angket

Tabel 11. Tabulasi data angket metakognisi

Indikator
Nomor

Pernyataan
Nomor Responden

Jumlah Persentase Kriteria
1 2 3 Dst

Perencanaan
1

sd 6

Pemantauan
7

sd 13

Evaluasi
14

sd 18
Sumber: Diadaptasi dari Sugiyono, 2010: 94).

3. Menafsirkan persentase keterampilan metakognisi dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 12. Kriteria persentase angket keterampilan metakognisi
Persentase Kriteria Keterangan

0-25 % Belum
berkembang

Belum mampu memisahkan apa yang
dipikirkan, bagaimana cara dalam
berfikir,dan belum mempunyai
perencanaan yang baik dalam belajar.

26-50 % Mulai
berkembang

Sudah mampu bagaimana cara
melakukan sesuatu, dapat dimotivasi
dengan memberikan dukungan terhadap
cara berfikirnya.

51-75 % Sudah
berkembang

Mampu memahami cara berpikirnya,
sadar sebagai pemikir dan dapat
membedakan elaborasi input dan output
dari proses berpikir dan mampu belajar
mandiri.

76-00 % Berkembang
sangat baik

Menggunakan kemampuan metakognisi
secaraa teratur untuk mengatur proses
berpikir belajarnya secara mandiri.
Dapat merefleksikan proses berpikirnya.
Serta mampu menilai diri dalam belajar.

Sumber : diadaptasi dari Bahri (2010: 54).



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Model PBL berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan metakognisi

siswa, keterampilan metakognisi kelas eksperimen lebih tinggi dengan

kriteria “berkembang sangat baik” dibandingkan dengan kelas kontrol

yang hanya memiliki kriteria “sudah berkembang”.

2. Model PBL berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, yaitu

hasil belajar kongnitif kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan

kelas kontrol.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Pembelajaran menggunakan model PBL dapat digunakan oleh guru

biologi sebagai salah satu alternatif yang dapat meningkatkan hasil belajar

dan keterampilan metakognisi siswa pada materi pokok perubahan

lingkungan.

2. Guru perlu memperhatikan efisiensi waktu dan perlu membiasakan siswa

menggunakan model PBL karena model ini membutuhkan waktu yang

cukup lama.
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