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BAB 2 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut ini merupakan kumpulan beberapa referensi yang berkaitan dengan 

penelitian mengenai hubungan antara self regulated learning dan motivasi belajar 

dengan keterampilan metakognitif pada mata pelajaran biologi. 

2.1.1 Keterampilan Metakognitif 

2.1.1.1 Pengertian Metakognitif 

Istilah metakognitif secara sederhana yaitu “thinking about thinking” yang 

berarti berpikir tentang berpikir (Flavell, 1979). Schraw & Dennison (1994) 

mengatakan "Metakognitif mengacu pada kemampuan untuk merenungkan, 

memahami, dan mengendalikan pembelajaran seseorang”. Eggen dan Kauchack 

(Corebima, 2010) menjelaskan “Metakognitif diartikan sebagai kesadaran dan 

kontrol atas proses kognitif”. Boekaerts (Jiang & Kleitman, 2015) mengatakan 

“Metakognitif didefinisikan sebagai suatu proses di mana pelajar mengatur perilaku 

mereka sesuai dengan tujuan pribadi mereka, dan pada dasarnya melibatkan 

evaluasi diri dan metakognitif”. Selain itu, Livingston (Permatasari & Akip, 2019) 

mengatakan “Metakognitif mengacu pada kemampuan untuk merencanakan, 

memonitor, dan mengevaluasi suatu proses pembelajaran”.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

metakognitif merupakan suatu pengetahuan tentang berbagai bentuk aktivitas 

kognitif seperti berpikir, mengetahui, memonitor, mengatur, mengendalikan, dan 

mengingat yang secara sadar dapat mengontrol dari proses kognitif untuk 

menunjang proses pembelajaran dan tujuan belajarnya. 

Metakognitif terdiri dari beberapa bagian berdasarkan pendapat beberapa 

ahli. Menurut Flavell (Lai, 2011a; Ozturk, 2017; Sadati & Simin, 2017) 

menjelaskan “Metakognitif terdiri dari dua komponen yaitu kemampuan tentang 

kognisi dan regulasi tentang  kognisi”.  Senada  dengan  tersebut,  Schraw & 

Dennison (1994)  mengatakan  bahwa “Metakognitif  dibedakan atas dua komponen 



9 

 

utama, yaitu pengetahuan tentang kognitif dan regulasi kognitif”. Bahri & 

Corebima (2015) menjelaskan “Metakognitif memiliki dua komponen, yaitu: 

pengetahuan metakognitif dan keterampilan metakognitif”. Ada beberapa 

penjelasan mengenai dua komponen utama metakognitif tersebut. Menurut Lai 

(2011a): 

Pengetahuan metakognitif mencakup pengetahuan tentang diri sendiri 

sebagai pembelajar dan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi 

kinerja (deklaratif), pengetahuan tentang strategi (prosedural), dan 

pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan strategi 

(kondisional). Regulasi metakognitif adalah pemantauan terhadap kognitif 

seseorang dan mencakup kegiatan perencanaan, pemantauan atau kesadaran 

akan pemahaman dan kinerja tugas, dan evaluasi efficacy dari proses dan 

strategi pemantauan. 

 

Senada dengan itu, Çetin (2017) mengungkapkan “Pengetahuan kognitif  

melibatkan deklaratif, prosedural, dan pengetahuan kondisional. Regulasi kognitif 

terdiri dari tiga elemen: perencanaan, regulasi, dan evaluasi”. Menurut Schraw & 

Dennison (1994): 

Pengetahuan tentang kognitif mencakup tiga subproses yang memfasilitasi 

aspek reflektif dari metakognitif: pengetahuan deklaratif (yaitu, 

pengetahuan tentang diri dan strategi), pengetahuan prosedural (yaitu, 

pengetahuan tentang cara menggunakan strategi), dan pengetahuan 

kondisional (yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan 

strategi). Regulasi kognitif mencakup sejumlah subproses yang 

memfasilitasi aspek kontrol pembelajaran. Lima komponen regulasi 

kognitif meliputi perencanaan, strategi manajemen informasi, monitoring 

pemahaman, strategi debugging, dan evaluasi. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metakognitif terdiri dari dua komponen yaitu pengetahuan metakognitif dan 

keterampilan metakognitif. Pengetahuan metakognitif sebagai aspek reflektif dari 

metakognitif meliputi pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan kondisional. Sedangkan keterampilan metakognitif aspek kontrol 

pembelajaran meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Tetapi ada pendapat 

lain yang menambahkan dengan strategi manajemen informasi dan strategi 

debugging.  
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2.1.1.2 Pengertian Keterampilan Metakognitif 

Keterampilan metakognitif memiliki beberapa pengertian menurut para 

ahli. Menurut Anderson dan Kathwohl (Bahri & Corebima, 2015) menyatakan 

“Keterampilan metakognitif mengacu pada bagaimana orang meningkatkan 

kesadaran mereka tentang proses berpikir dan belajar sehingga orang dapat 

merencanakan, memantau, dan mengevaluasi apa yang dipelajari. Selain itu, Gagne 

(Mustofa, Corebima, et al., 2019) mengatakan “Keterampilan metakognitif adalah 

kemampuan untuk mengasosiasi pesan penting dengan pengetahuan sebelumnya, 

menarik kesimpulan, dan untuk memantau atau menilai kinerja pribadi”. Kemudian 

Brown (Mustofa, Corebima, et al., 2019) menjelaskan “Keterampilan metakognitif 

adalah kegiatan regulasi yang terkait dengan pemecahan masalah yang mencakup 

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi metakognitif”. Menurut Livingston 

(Rosyida et al., 2016) “Keterampilan metakognitif merupakan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi tentang bagaimana cara berpikir yang melibatkan proses 

kognitif”. Selanjutnya Lai (2011a) menjelaskan “Regulasi metakognitif adalah 

pemantauan terhadap kognitif seseorang dan mencakup aktivitas perencanaan, 

monitoring atau kesadaran akan pemahaman dan kinerja tugas, dan evaluasi dari 

proses monitoring dan strategi”. Education Endowment Foundation atau EEF 

(2019) memaparkan bahwa “Regulasi metakognitif merupakan perencanaan 

tentang bagaimana untuk melakukan tugas, mengerjakannya sambil memantau 

strategi untuk memeriksa kemajuan, kemudian mengevaluasi secara keseluruhan”.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan metakognitif merupakan kemampuan tingkat tinggi mengenai 

bagaimana meningkatkan kesadaran tentang proses berpikir sehingga dapat 

merencanakan, meregulasi dan memantau proses kognitif serta mengasosiasikan 

dengan pengetahuan sebelumnya. Sehingga dengan hal tersebut peserta didik 

mampu untuk mengendalikan proses kognitifnya. 

2.1.1.3 Komponen Keterampilan Metakognitif 

Menurut Lai (2011a) “Keterampilan metakognitif meliputi perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi”. Senada dengan tersebut Çetin (2017) dan Mustofa 

(2019)  menyatakan “Keterampilan metakognitif terdiri dari perencanaan, regulasi, 
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dan evaluasi”. Selain itu, Corebima (2010) menyatakan bahwa “Regulasi tentang 

kognitif meliputi perencanaan, pemantauan pemahaman, dan evaluasi”. Namun, 

menurut Schraw & Dennison (1994) mengatakan “Keterampilan metakognitif 

meliputi perencanaan, strategi pengaturan informasi, monitoring komprehensif, 

strategi debugging, dan evaluasi”.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

metakognitif secara umum meluputi tiga komponen, yaitu perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi. Namun, dalam referensi lain menyebutkan keterampilan 

metakognitif terdiri dari lima subproses yang meliputi perencanaan, strategi 

pengaturan informasi, monitoring komprehensif, strategi debugging, dan evaluasi. 

Penjelasan hasil sintesis definisi mengenai komponen keterampilan metakognitif 

dijabarkan pada tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 

Sintesis Definisi dari Keterampilan Metakognitif 
 

 1 2 

Perencanaan 

(P) 

Memilih, memprediksi, merencanakan, menjadwalkan, 

menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya dan 

mengoordinasikan tindakan atau strategi yang diperlukan untuk 

pemenuhan suatu tindakan atau tujuan pembelajaran sebelumnya. 

Regulasi (R) Mengatur, menilai, menguji, memonitor, mengarahkan, 

memodifikasi, mempertahankan, merevisi, menjadwal ulang, 

mengawasi rencana dan strategi, tujuan yang diinginkan dan tugas 

kognitif secara keseluruhan selama pembelajaran 

Evaluasi (E) Penilaian, evaluasi, analisis atau verifikasi pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, kinerja, dan efisiensi strategi 

seseorang dan efektivitas setelah belajar 

Sumber: Murphy (Mustofa, 2019) 

Adapun penjelasan secara rinci mengenai definisi dari masing-masing 

komponen keterampilan metakognitif sebagai berikut. 

1) Perencanaan 

Menurut Schraw & Dennison (1994) “Perencanaan berarti penetapan tujuan 

dan mengalokasikan sumber daya sebelum belajar.” Lai (2011a) menambahkan 

“Perencanaan adalah identifikasi dan pemilihan strategi dan alokasi sumber daya 

yang tepat”. Schraw et al., (2006) memaparkan bahwa “Perencanaan melibatkan 
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pemilihan strategi yang tepat dan alokasi sumber daya. Perencanaan mencakup 

penetapan tujuan, mengaktifkan pengetahuan latar belakang yang relevan, dan 

waktu penganggaran.” Pintrich, et al., (Ozturk, 2017) menjelaskan “Perencanaan 

berkaitan dengan penetapan tujuan yang memandu kognisi secara umum dan 

pemantauan secara khusus”. Selain itu, Bruning, et al., (Çetin, 2017) “Perencanaan 

terkait dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan latar belakang 

informasi”.   

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan 

pemilihan dan penetapan tujuan awal serta menentukan alokasi sumber daya yang 

dibutuhkan dalam proses kognitif.  

2) Monitoring 

Schraw & Dennison (1994) menjelaskan “Monitoring adalah penilaian 

pembelajaran seseorang atau penggunaan strategi”. Senada dengan hal tersebut,  

Schraw et al., (2006) “Monitoring mencakup keterampilan menguji diri yang 

diperlukan untuk mengendalikan pembelajaran.” Pintrich, dkk., (Ozturk, 2017) 

menyatakan bahwa “Kegiatan monitoring termasuk menilai pembelajaran dan 

kinerja dalam regulasi sementara yang berkaitan dengan perubahan kognitif dan 

perilaku untuk mencocokkannya dengan tujuan pribadi dan tuntutan tugas”.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

monitoring merupakan kegiatan penilaian seseorang terhadap proses belajarnya 

untuk melihat perubahan kognitifnya dan mencocokkannya kembali dengan tujuan 

awal belajarnya. 

3) Evaluasi 

Lai (2011a) menjelaskan “Evaluasi adalah menilai proses dan hasil dari 

pembelajaran seseorang, meninjau ulang dan merevisi tujuan pembelajaran”. 

Schraw et al., (2006) memaparkan “Evaluasi mengacu pada penilaian produk dan 

proses pengaturan pembelajaran seseorang”. Schaw (Ozturk, 2017) menambahkan 

“Evaluasi berkaitan dengan ‘menilai produk dan efisiensi pembelajaran seseorang’ 

dengan melihat kembali tujuan dan kesimpulan seseorang”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

evaluasi merupakan kegiatan menilai proses dan hasil dari pembelajaran seseorang, 
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kemudian meninjau ulang atau melihat kembali tujuan awal serta merevisi tujuan 

pembelajarannya untuk digunakan pada pembelajaran berikutnya. 

4) Strategi pengaturan informasi 

Schraw & Dennison (1994) menjelaskan bahwa “Strategi pengaturan 

informasi merupakan urutan keterampilan dan strategi yang digunakan untuk 

memproses informasi secara lebih efisien. Misalnya mengatur, mengelaborasi, 

meringkas, fokus selektif”. Menurut Koc & Kuvac (2016) “Manajemen informasi 

mencakup penggunaan rantai strategi dan keterampilan untuk memproses informasi 

secara efektif. Misalnya, seseorang sedang membuat informasi yang lebih 

bermakna sehingga dapat diterima sebagai manajemen informasi”. 

Dengan demikian, secara sederhana strategi pengaturan informasi 

merupakan urutan atau rantai strategi yang digunakan untuk memproses informasi 

secara efisien untuk memudahkan seseorang dalam menerima informasi. 

5) Strategi debugging 

Menurut Schraw & Dennison (1994) “Strategi debugging adalah strategi 

untuk memperbaiki kesalahan pemahaman dan kinerja”. Senada dengan tersebut, 

Koc & Kuvac (2016) menjelaskan “Strategi debugging berarti strategi yang 

digunakan untuk memperbaiki kesalahan konsepsi dan kinerja dalam proses 

pembelajaran. Misalnya seseorang meminta bantuan orang lain ketika dia tidak 

mengerti suatu subjek yang ditunjukkan sebagai contoh”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi debugging 

adalah strategi untuk memperbaiki kesalahan konsepsi dan pemahaman kinerja 

dalam proses pembelajaran. 

 

2.1.2 Self  Regulated Learning 

2.1.2.1 Pengertian Self Regulated Learning 

Menurut Zimmerman dan Schunk  (Zimmerman, 1990) menyatakan “Self 

regulated learning adalah tentang bagaimana peserta didik menjadi kontrol atas 

pembelajaran mereka sendiri”. Sedangkan Pintrich  (Kivinen, 2003; Sadati & 

Simin, 2017; Çetin, 2017) menjelaskan “Self relgulated learning adalah sebuah 

proses konstruktif aktif di mana peserta didik menentukan tujuan pembelajaran 



14 

 

mereka dan kemudian mencoba untuk memonitor, mengatur, dan mengendalikan 

kognitif, motivasi dan perilaku, dibimbing dan dibatasi oleh tujuan mereka”. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh Baumert, et al. (Latipah, 2010) “Self relgulated 

learning didefinisikan sebagai bentuk belajar individual dengan bergantung pada 

motivasi belajar mereka, secara otonomi mengembangkan pengukuran (kognitif, 

metakognitif, dan perilaku), dan memonitor kemajuan belajarnya”. Menurut 

Bandura (Fasikhah & Fatimah, 2013) menjelaskan “Self relgulated learning 

merupakan suatu keadaan di mana individu sebagai pengendali aktivitas belajarnya 

sendiri, memonitor tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, 

serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksana dalam 

proses belajar”. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa self relgulated 

learning merupakan suatu kegiatan di mana individu secara aktif untuk menentukan 

tujuan pembelajaran dan mengatur proses belajarnya sendiri dari mulai 

merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi setiap kemajuan 

belajarnya dengan menggunakan berbagai strategi baik kognitif, metakognitif, 

motivasi, maupun kebiasaan. 

2.1.2.2 Dimensi Self Regulated Learning 

Zimmerman (Latipah, 2010) menyatakan “Self regulated learning memiliki 

empat dimensi yakni motivasi (motive), metode (method), hasil kinerja 

(permfomance outcome), dan lingkungan sosial (environment social)”.  Sedangkan 

menurut Pintrich (Said, 2014) “Self regulated learning memiliki empat dimensi 

yang terdiri dari kognisi, motivasi dan pengaruh, perilaku, kontekstual atau 

lingkungan”. Penjelasan mengenai empat dimensi self regulated learning sebagai 

berikut (Pintrich, dalam Said, 2014): 

1) Kognitif, yang menyangkut berbagai proses mental yang digunakan 

peserta didik untuk menyandikan proses ketika terlibat dalam tugas 

akademik; 

2) Motivasi dan pengaruh, untuk mempertahankan atau meningkatkan 

motivasi mereka sendiri, yang termasuk: (a) imbalan yang disediakan 

sendiri, (b) pembicaraan sendiri tentang pentingnya atau kegunaan dari 

materi, dan (c) menjadikan kegiatan belajar menjadi sebuah permainan 

sehingga lebih menyenangkan; 
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3) Perilaku atau partisipasi aktual, menggunakan manajemen strategi 

waktu untuk mengatur dan mengendalikan di mana dan kapan mereka 

belajar; 

4) Kontekstual atau lingkungan, diidentifikasi sebagai sebuah target 

potensial regulasi peserta didik. Area ini termasuk  dalam segi: (a) tugas 

mendesak, (b) ruang kelas, atau (c) bahkan lingkungan budaya. 

 

Senada dengan tersebut Pintrich (Sadati & Simin, 2017): 

Self regulated learning mempunyai empat tipe, yaitu: 

1) Kognitif, yaitu strategi pemecahan masalah sederhana dan pemikiran 

kritis;  

2) Metakognitif, yaitu pengetahuan dan kontrol keterampilan kognitif; 

3) Motivasi, yaitu tingkat minat peserta didik dalam belajar sebuah tugas 

dan keyakinan mereka dalam kapasitas mereka untuk melakukannya); 

dan  

4) Kontekstual, yaitu perilaku peserta didik dalam kondisi belajar. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Self regulated 

learning memiliki empat dimensi yakni kognisi, metakognitif, motivasi, dan 

kontekstual atau lingkungan. 

2.1.2.3 Fase Self Regulated Learning 

Self regulated learning dalam beberapa pendapat memiliki beberapa fase. 

Menurut Pintrich (2004): 

Self regulated learning memiliki empat fase yaitu: 

1) Fase 1 melibatkan perencanaan dan penetapan tujuan serta aktivasi dari 

persepsi dan pengetahuan tentang tugas dan kontekstual serta diri dalam 

hubungannya untuk tugas tersebut, 

2) Fase 2 menyangkut berbagai proses pemantauan/monitoring yang 

diwakili kesadaran metakognitif dari berbagai aspek diri dan tugas atau 

konteks, 

3) Fase 3 melibatkan upaya untuk mengendalikan dan mengatur berbagai 

aspek diri atau tugas dan konteks, 

4) Fase 4 mewakili berbagai macam reaksi dan refleksi pada diri dan tugas 

atau konteks. 

 

Selain itu, Pintrich (Mukhid, 2008) menjelaskan “Fase-fase Self regulated 

learning dikelompokkan ke dalam empat fase, yaitu perencanaan, monitoring diri, 

kontrol, dan evaluasi, di mana dalam setiap fase aktivitas self-regulation tersusun 

ke dalam empat area, yaitu kognitif, motivasional/afektif, behavioral, dan 

kontekstual. Mukhid (2008) menerangkan “Empat fase tersebut menggambarkan 
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rangkaian umum di mana pembelajar melangkah terus menyelesaikan tugas. Fase-

fase tersebut dapat terjadi secara simultan (serempak) dan dinamis, yang 

menghasilkan interaksi ganda di antara proses-proses dan komponen-komponen 

yang berbeda”. Adapun penjelasan mengenai fase-fase tersebut dijelaskan sebagai 

berikut (Mukhid, 2008): 

1) Fase pertama: perencanaan, di mana aktivitas-aktivitas penting di 

dalamnya seperti serangkaian  tujuan yang diinginkan atau tujuan 

khusus yang diminta setelah tugas (penetapan tujuan yang ditargetkan). 

2) Fase kedua: monitoring diri, suatu fase yang membantu pembelajar 

menjadi sadar atas keadaan kognisi, motivasi, penggunaan waktu dan 

usaha, betapa pun kondisi dan konteks itu. 

3) Fase ketiga: aktivitas kontrol, meliputi pemilihan dan 

penggunaan strategi pengendalian pikiran (penggunaan strategi 

kognitif dan metakognitif), motivasi dan emosi (strategi motivasional 

dan strategi kontrol emosi, yang praktis berhubungan dengan 

pengaturan waktu dan usaha, dan kontrol terhadap bermacam-macam 

tugas akademik, dan kontrol terhadap suasana dan struktur kelas. 

4) Fase keempat: refleksi atau evaluasi, yang meliputi 

pertimbangan atau putusan, evaluasi yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tugasnya, membandingkannya dengan kriteria yang 

ditetapkan (oleh diri pembelajar sendiri atau guru) sebelumnya, 

atribusi/sifat yang dibuat berkenaan dengan penyebab keberhasilan 

atau kegagalan, reaksi afektif yang dialami atas hasil, sebagai 

konsekuensi atas atribusi yang dibuat, dan pilihan perilaku yang bisa 

diikuti dalam masa yang akan datang. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fase-fase dalam 

self regulated learning meliputi empat fase, yaitu fase perencanaan, fase 

monitoring, fase kontrol, dan fase refleksi atau evaluasi.  

2.1.2.4 Strategi Self Regulated Learning 

Menurut Zimmerman (1989) mengatakan “Strategi self regulated learning 

adalah tindakan dan proses yang diarahkan untuk memperoleh informasi atau 

keterampilan yang melibatkan agensi, tujuan, dan persepsi instrumen oleh pelajar”. 

Senada dengan tersebut, Mukhid (2008) menjelaskan “Strategi self regulated 

learning adalah himpunan rencana yang dapat digunakan pembelajar agar mencapai 

tujuan”.  

Strategi self regulated learning diklasifikasikan menjadi dua kategori. 

Menurut Pintrich & De Groot (1990) “Strategi self regulated learning dibagi 
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menjadi dua bagian, yaitu penggunaan strategi kognitif dan regulasi diri”. 

Sedangkan menurut Mukhid (2008) “Strategi self regulated learning klasifikasikan 

menjadi dua bagian, yaitu strategi kognitif dan strategi metakognitif”. Selain itu, 

(Zimmerman, 1990) menjelaskan “Strategi self regulated learning dibedakan oleh 

(a) kesadaran mereka akan strategi hubungan antara proses pengaturan atau 

tanggapan dengan hasil pembelajaran dan (b) penggunaan strategi ini untuk 

mencapai tujuan akademik mereka”.  

Penjelasan mengenai kedua bagian dari strategi self regulated learning 

tersebut, Mukhid (2008) memaparkan “Strategi kognitif adalah strategi yang 

memfokuskan pada proses informasi seperti latihan/ulangan (reherseal), perluasan 

(elaboration), dan organisasi”. Sedangkan untuk untuk strategi metakognitif atau 

regulasi diri ia menjelaskan bahwa “Strategi metakognitif membicarakan perilaku 

yang diperhatikan pembelajar selama situasi belajar” (Mukhid, 2008).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

self regulated learning dibagi menjadi dua bagian, yaitu penggunaan strategi 

kognitif dan regulasi diri atau strategi metakognitif . Strategi kognitif adalah strategi 

yang memfokuskan pada proses informasi untuk mencapai tujuan akademik 

sedangkan regulasi diri strategi metakognitif adalah strategi membicarakan perilaku 

yang diperhatikan pembelajar selama situasi belajar dan dalam kata lain berkenaan 

dengan proses pengaturan proses belajar. 

 

2.1.3 Motivasi Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Pengertian motivasi mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli. 

Menurut  Weiner (1974) mengatakan “Motivasi mendorong seseorang untuk 

berusaha memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu sehingga dapat 

mengaitkan satu atau lebih penyebab perilaku tersebut”. Senada dengan tersebut, 

Guay (Lai, 2011b) menyatakan “Motivasi mengacu pada alasan yang mendasari 

perilaku". Bahri & Corebima (2015) menjelaskan “Motivasi menjelaskan alasan 

mengapa orang melakukan hal tertentu, membuat mereka terus melakukannya, dan 

membantu mereka menyelesaikan tugas”. Gredler, et al., (Lai, 2011b) 
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mendefinisikan “Motivasi secara luas sebagai atribut yang menggerakkan kita 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam pendapat lain, Mubeen & 

Reid (2015) “Motivasi dipandang sebagai keadaan batin atau kekuatan yang 

memberi energi, mengarahkan dan mempertahankan perilaku menuju pencapaian 

suatu tujuan”. Education Endowment Foundation atau EEF (2019) menjelaskan 

“Motivasi adalah tentang kesediaan seseorang untuk melibatkan keterampilan 

metakognitif dan kognitifnya dan menerapkannya pada pembelajaran”. Selain itu, 

Ghynn dan Koballa (Yuniarto, 2017) “Motivasi sebagai sebuah dorongan dari 

dalam yang secara langsung dan berkelanjutan yang mempengaruhi perilaku 

mereka. Menurut Santrock (Bahri & Corebima, 2015) “Motivasi belajar berfokus 

pada respons kognitif, seperti kecenderungan peserta didik untuk mencapai 

kegiatan akademik yang bermakna dan bermanfaat dan untuk memperoleh manfaat 

dari kegiatan tersebut”.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

merupakan keadaan batin yang memberikan dorongan dalam diri seseorang untuk 

mempengaruhi dan menggerakkan orang tersebut melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu serta tentang kesediaannya melibatkan aktivitas kognitifnya dalam belajar 

sehingga dapat mempengaruhi pada hasil akhir pembelajaran. 

2.1.3.2 Jenis Motivasi Belajar 

Menurut Mubeen & Reid (2015) “Motivasi terhadap pembelajaran dapat 

timbul dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik”. Senada dengan tersebut Bahri & 

Corebima (2015) mengatakan “Motivasi bisa dikatakan sebagai faktor intrinsik dan 

faktor ekstrinsik”. Menurut Lai (2011) “Motivasi dibagi menjadi motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik”.  Mubeen & Reid (2015) menyeringkan bahwa “Faktor 

intrinsik merupakan faktor-faktor dari diri individu sendiri sebagai kecenderungan 

individu untuk menghubungkan ketertarikan individu terhadap perkembangan dan 

penggunaan kemampuan individu”. sedangkan “Faktor ekstrinsik merupakan faktor 

dari luar individu yang mempengaruhi motivasi belajar”. Selanjutnya Yuniarto 

(2017) menjelaskan: 

Dalam upaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, pendidik harus 

menyediakan kondisi pembelajaran yang nyaman dan menarik serta pokok 

bahasan yang bermanfaat untuk kehidupannya. Sedangkan untuk 
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menumbuhkan motivasi ekstrinsik bisa dimunculkan melalui berbagai cara 

seperti pujian, penghargaan, dan kesan baik. 

 

Bahkan Herter dan Jacson (Yuniarto, 2017) menyatakan “Motivasi ekstrinsik tidak 

hanya digunakan dalam pembelajaran di kelas melainkan juga di masyarakat dalam 

bentuk hadiah, penghargaan masyarakat, dan honor”.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi 

ditimbulkan dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik mengacu 

pada faktor yang ada pada diri individu sendiri. Sedangkan faktor ekstrinsik 

mengacu pada faktor yang berada di luar individu. 

2.1.3.3 Komponen Motivasi Belajar 

Pada dasarnya motivasi belajar diklasifikasikan menjadi beberapa 

komponen. Menurut Pintrich & De Groot (1990) menjelaskan: 

Motivasi meliputi tiga komponen: (a) komponen harapan, yang meliputi 

keyakinan peserta didik tentang kemampuan mereka untuk melakukan 

tugas, (b) komponen nilai, yang mencakup tujuan dan keyakinan peserta 

didik tentang pentingnya minat dan tugas, dan (c) komponen afektif, yang 

mencakup reaksi emosi peserta didik terhadap tugas. 

 

Sejalan dengan hal tersebut Pintrich et al., (1991) mengatakan “Motivasi 

belajar dalam skala motivasi diklasifikasikan menjadi tiga komponen yaitu 

komponen nilai, komponen harapan, dan komponen afektif”. Komponen-

komponen dalam skala motivasi dijabarkan sebagai berikut (Pintrich et al., 1991): 

1) Komponen nilai 

a) Orientasi tujuan intrinsik, mengacu pada persepsi peserta didik 

tentang alasan mengapa dia terlibat dalam tugas belajar. 

b) Orientasi tujuan ekstrinsik, menyangkut sejauh mana peserta didik 

menganggap dirinya berpartisipasi dalam tugas karena alasan seperti 

nilai, penghargaan, kinerja, evaluasi oleh orang lain, dan kompetisi. 

c) Nilai tugas, mengacu pada evaluasi peserta didik tentang seberapa 

menarik, seberapa penting, dan seberapa bermanfaat pembicaraan 

itu. Misalnya: "Apa pendapat saya tentang tugas ini?” 

2) Komponen harapan 

a) Kontrol keyakinan belajar, mengacu pada keyakinan peserta didik 

bahwa upaya mereka untuk belajar akan menghasilkan hasil yang 

positif. Ini menyangkut keyakinan bahwa hasil tidak tergantung 

pada usaha sendiri, berbeda dengan faktor-faktor eksternal seperti 

guru. 
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b) Self-efficacy adalah penilaian diri atas kemampuan seseorang untuk 

menguasai tugas. Self-efficacy termasuk penilaian tentang 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas serta 

kepercayaan seseorang dalam keterampilan seseorang untuk 

melakukan tugas itu. Self-efficacy berkaitan dengan penilaian 

tentang seberapa baik seorang pelajar dapat mengatur dan 

melaksanakan kursus diperlukan tindakan untuk menghadapi situasi 

yang mengandung banyak ambigu, tidak dapat diprediksi, dan sering 

membuat stres; 

3) Komponen afektif 

a) Tes kecemasan, dianggap memiliki dua komponen: kekhawatiran, 

atau komponen kognitif, dan komponen emosional. Komponen 

khawatir mengacu pada pemikiran negatif peserta didik yang 

mengganggu kinerja, sedangkan komponen emosional mengacu 

pada aspek afektif dan fisiologis dari kecemasan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

yang diklasifikasikan berdasarkan skala motivasi dibagi menjadi tiga komponen, 

yaitu: 

1) Komponen nilai meliputi orientasi tujuan intrinsik, orientasi tujuan ekstrinsik, 

dan nilai tugas; 

2) Komponen harapan meliputi kontrol keyakinan dan self-efficacy untuk 

pembelajaran dan kinerja; dan 

3) Komponen afektif yang meliputi tes kecemasan. 

 

2.1.4 Keterkaitan antara Self Regulated Learning dan Motivasi Belajar 

dengan Keterampilan Metakognitif  
 

Self regulated learning memiliki keterkaitan dengan keterampilan 

metakognitif. Menurut Williamson (2015) “Istilah metakognitif dalam kaitannya 

dengan self regulated learning mengacu pada kemampuan peserta didik untuk 

berpikir secara sadar tentang kognisi mereka dan memiliki kendali atas proses 

kognitifnya”. Senada dengan tersebut National Research Council (Tanner, 2012) 

menjelaskan:  

Metakognitif juga mencakup self regulation (pengaturan diri) — 

kemampuan untuk mengatur pembelajaran seseorang: untuk merencanakan, 

memantau keberhasilan, dan memperbaiki kesalahan jika perlu — semua 

diperlukan untuk pembelajaran yang efektif... Metakognitif juga mengacu 

pada kemampuan untuk merefleksikan kinerja seseorang.  
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Selain itu, Zimmerman (Çetin, 2017) melanjutkan “Metakognitif dan self regulated 

rearning keduanya termasuk mengukur sejauh mana individu secara metakognitif, 

motivasi, dan peserta aktif secara perilaku dalam proses belajar mereka sendiri”. 

Teaching Excellence in Adult Literacy atau TEAL (2010) juga menyatakan 

“Banyak dari strategi self regulated learning berguna di berbagai domain konten. 

Secara khusus, self regulated learning terdiri dari tiga komponen: kognisi, 

metakognisi, dan motivasi”.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterkaitan antara self regulated learning dengan keterampilan metakognitif 

mengacu pada kemampuan peserta didik untuk berpikir secara sadar tentang 

kognisi mereka dan memiliki kendali atas proses kognitifnya. Self regulated 

learning mengatur pembelajaran seseorang tentang bagaimana untuk 

merencanakan, monitoring, dan memperbaiki kesalahan serta refleksi terhadap 

kinerjanya. 

Pada pembahasan selanjutnya, self regulated rearning memiliki keterkaitan 

dengan motivasi belajar. Menurut Zimmerman (Williamson, 2015) menyatakan 

“Konsep penting lain yang terkait dengan self regulated rearning adalah motivasi”.  

Woolfolk (Latipah, 2010) memaparkan “Pengetahuan, motivasi, dan disiplin diri 

atau volition (kemauan diri) merupakan faktor-faktor penting dalam self regulated 

learning”. Selain itu, Smith (Latipah, 2010) menuturkan “Motivasi merupakan inti 

dari pengelolaan diri dalam belajar, di mana melalui motivasi peserta didik mau 

mengambil tindakan dan tanggung jawab atas kegiatan belajar yang dia lakukan”. 

Bolhuis (Williamson, 2015) menjelaskan “Motivasi juga terkait erat dengan 

sebuah tujuan pelajar, terutama yang berorientasi pada penguasaan. Peserta didik 

yang menetapkan tujuan yang didasarkan pada penguasaan tugas melalui 

peningkatan diri cenderung lebih terampil dalam menggunakan kognitif dan strategi 

self-regulation”. Pintrich, et al., (A’yun, 2017) memaparkan “Secara khusus, self 

regulated learning membutuhkan pembelajaran yang lebih inklusif pada peserta 

didik belajar termasuk tidak hanya kognitif, tetapi juga motivasi dan afektif, serta 

faktor kontekstual sosial”. Bahkan Zimmerman (A’yun, 2017) menjelaskan secara 
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spesifik bahwa “Motivasi dalam self regulated learning adalah tempat peserta didik 

mengalami self-efficacy yang tinggi, self-attribution dan minat pada tugas 

intrinsik”.  

Berdasarkan pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan 

antara self regulated learning dengan motivasi belajar mengacu pada peranan 

motivasi dalam pengelolaan diri dalam belajar, di mana melalui motivasi peserta 

didik mau mengambil tindakan dan tanggung jawab atas kegiatan belajar yang 

dilakukan. Selain itu, motivasi berorientasi pada penguasaan tugas melalui 

peningkatan diri sehingga lebih terampil dalam menggunakan kognitif dan strategi 

self regulated learning. 

Motivasi belajar selain berkaitan dengan self regulated learning juga 

memiliki kaitannya dengan keterampilan metakognitif. Menurut Corno, et al., 

(Landine & Stewart, 1998) menyebutkan bahwa “Terdapat hubungan positif antara 

penggunaan metakognitif dan motivasi untuk mencapai tujuan peserta didik”. 

Selain itu, Tas, et al., (Bahri & Corebima, 2015) melaporkan bahwa “Metakognitif 

secara signifikan berkorelasi dengan motivasi intrinsik”. Landine (1998) 

menjelaskan bahwa “Hubungan positif antara metakognitif dan keberhasilan 

akademik, kemudian, mungkin sebagian disebabkan oleh motivasi, locus of control, 

dan self-efficacy”  

Berdasarkan pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan 

antara self regulated learning dengan motivasi belajar mengacu pada peranannya 

dalam mencapai tujuan dan keberhasilan belajar peserta didik. Adanya motivasi 

belajar yang tinggi memungkinkan peserta didik menggunakan keterampilan 

metakognitif dengan baik untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan belajar 

mereka. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Romy Faisal Mustofa, Alyaa Nabiila, dan 

Suharsono menunjukkan bahwa ada korelasi antara motivasi belajar dengan self 

regulated learning dengan nilai R sebesar 0,761 dan R2 sebesar 0,580. Ini berarti 

bahwa kontribusi dari motivasi belajar terhadap self regulated learning sebesar 
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58%. Artinya bahwa kontribusi dari aspek motivasi belajar memberikan proporsi 

sebesar 58% terhadap kemampuan regulasi diri dalam proses pembelajaran dalam 

meraih prestasi akademik, sedangkan sisanya sebesar 42% merupakan pengaruh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Mustofa, Nabiila, et al., 2019). 

Diah Utamaningsih dalam penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan 

yang sangat signifikan antara metakognisi dengan self-regulated., metakognisi 

dengan motivasi, dan self-regulated learning dengan motivasi dengan masing-

masing koefisien r sebesar 0,430, 0,584, dan 0,497 (p < 0.01). Sumbangan variabel 

metakognisi terhadap self-regulated learning sebesar 18,5%, sumbangan variabel 

metakognisi terhadap motivasi sebesar 34,1% dan sumbangan variabel self-

regulated learning terhadap motivasi sebesar 24,1 % (Utaminingsih, 2017). 

Qurrorul A’yun dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: pertama; 

self regulated learning dikategorikan sangat tinggi, kedua; motivasi dikategorikan 

tinggi, ketiga; hasil belajar PAI dan Budi Pekerti dikategorikan tinggi yang 

berpedoman pada kriteria skor, keempat; terdapat hubungan yang signifikan antara 

self regulated learning dan motivasi terhadap hasil belajar PAI dan Budi Pekerti di 

SMPN 2 Kota Kediri (A’yun, 2017). 

Arsad Bahri dan Aloysius Duran Corebima dalam hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kontribusi dari motivasi belajar dan keterampilan 

metakognitif secara bersamaan sangat tinggi di PBL-RQA, PBL, RQA, dan strategi 

belajar konvensional pada hasil belajar kognitif peserta didik. Selain itu, 

diidentifikasi bahwa kontribusi keterampilan metakognitif pada hasil belajar 

kognitif peserta didik lebih tinggi dari kontribusi belajar motivasi. Berdasarkan 

fakta ini, penelitian lebih lanjut perlu mengungkapkan lebih banyak tentang 

hubungan antara motivasi belajar dan metakognitif keterampilan pada hasil 

pembelajaran kognitif dalam populasi yang berbeda dan alat ukur yang berbeda 

(Bahri & Corebima, 2015). 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Self regulated learning atau pengaturan diri dalam belajar adalah tentang 

bagaimana peserta didik menjadi kontrol atas belajarnya. Self regulated learning 
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merupakan suatu kegiatan individu secara aktif dalam menentukan tujuan belajar 

dan mengatur sendiri segala proses belajarnya. Adanya proses pengaturan diri 

dalam proses belajarnya akan berhubungan dengan keterampilan metakognitif, 

keterampilan tersebut memungkinkan individu untuk melakukan perencanaan, 

monitoring dan evaluasi dari proses belajarnya. Adanya  self regulated learning 

memungkinkan peserta didik untuk mengatur segala proses belajarnya sehingga ia 

akan mampu dalam memantau dan mengevaluasi keseluruhan kinerja proses 

belajarnya. 

Kecenderungan individu untuk melakukan proses pembelajaran dengan 

baik biasanya didukung dengan adanya motivasi dalam dirinya. Ketika motivasi 

belajarnya tinggi, maka akan memudahkan ia dalam melakukan pembelajaran 

secara terencana dan terstruktur sehingga proses belajarnya pun akan terkesan 

menyenangkan karena adanya dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, motivasi belajar juga berperan dalam 

menentukan dan memberdayakan keterampilan metakognitif. Hal ini dikarenakan 

keterampilan metakognitif akan muncul seiring dengan adanya dorongan dalam diri 

untuk melakukan aktivitas kognitif dalam belajar demi mencapai tujuan belajarnya. 

Ketika motivasi untuk belajar sudah muncul dalam dirinya, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat untuk menjalankan proses 

belajarnya yang diawali dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi sehingga 

tujuan dari pembelajarannya dapat tercapai. 

Keterampilan metakognitif dan self regulated learning serta motivasi 

belajar akan berguna dalam memahami materi biologi secara tepat terutama dalam 

pemahaman dan penghafalan berbagai macam konsep yang kebanyakan 

menggunakan bahasa latin. Beberapa contoh materi pelajaran biologi seperti sistem 

pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem koordinasi banyak mengkaji mengenai 

definisi konsep, proses-proses yang terjadi serta pembahasan mengenai penyakit-

penyakit yang berkenaan pada masing-masing sistem tersebut. Maka dari itu, 

keterampilan metakognitif, self regulated learning, dan motivasi belajar akan 

membantu peserta didik dalam mengatur strategi yang tepat untuk mampu 

memahami konsep biologi secara maksimal. Dengan demikian, adanya 
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keterampilan metakognitif ini memungkinkan individu untuk berusaha dalam 

melakukan berbagai perencanaan dalam proses belajarnya karena ditopang dengan 

adanya motivasi belajar yang tinggi serta diaplikasikan dalam proses pengaturan 

belajarnya sehingga mereka akan mampu memahami lebih dalam mengenai materi-

materi pembelajaran khususnya materi biologi.  

Berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut menuntun penulis pada 

dugaan bahwa ada hubungan antara self regulated learning dan motivasi belajar 

dengan keterampilan metakognitif pada mata pelajaran biologi. Masing-masing 

variabel tersebut berkontribusi secara positif. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho : Tidak ada hubungan antara self regulated learning dan motivasi belajar 

dengan keterampilan metakognitif di kelas XI MIPA 1 – XI MIPA 5 

SMAN 1 Tasikmalaya tahun ajaran 2019/2020 

Ha : Ada hubungan antara self regulated learning dan motivasi belajar 

dengan keterampilan metakognitif di kelas XI MIPA 1 – XI MIPA 5 

SMAN 1 Tasikmalaya tahun ajaran 2019/2020 

 

 


