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BAB 2 

TINJAUAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1       Metakognitif 

2.1.1.1    Pengertian Metakognitif 

Istilah metakognitif pertama kali diperkenalkan oleh Flavell, beliau 

menyebutkan bahwa metakognitif adalah think about thinking atau memikirkan 

tentang berpikir. Flavell (1979) juga menyatakan bahwa “pengalaman 

metakognitif adalah kemampuan yang dapat mempengaruhi efek penting pada 

tujuan atau tugas kognitif, metakognitif, pengetahuan dan tindakan kognitif atau 

strategi”. Sedangkan menurut Eggen & Kauschak (dalam Corebima, 2010) 

“metakognitif adalah kesadaran dan kontrol pada proses kognitif”. Sejalan dengan 

hal tersebut, menurut (Livingston, 1997) yaitu “metakognitif mengacu pada 

pemikiran tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif atas proses kognitif yang 

teribat dalam pembelajaran”. Selain itu, menurut Centre (2010):  

Metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengetahuan sebelumnya untuk merencanakan strategi untuk mendekati 

tugas belajar, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah, merefleksikan dan mengevaluasi hasil, dan 

memodifikasi pendekatan seseorang sesuai kebutuhan. Ini membantu 

peserta didik memilih alat kognitif yang tepat untuk tugas dan memainkan 

peran penting dalam keberhasilan pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metakognitif 

adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol ranah kognitif dalam proses 

pembelajaran, baik itu dalam proses persiapan pembelajaran yang matang, 

pengontrolan proses pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran agar kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya dapat lebih baik. 
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Metakognitif merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki peserta 

didik. Hal ini didukung oleh pendapat Iskandar (2014) yang menyebutkan 

mengenai pentingnya metakognitif, bahwa “kegiatan metakognitif sangat penting 

karena dapat melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi serta mampu 

merencanakan, mengontrol dan merefleksi segala aktivitas berpikir yang telah 

dilakukan”. Selain itu, Mustofa, Corebima, Suarsini, & Saptasari (2018) 

mengungkapkan bahwa “keterampilan metakognitif ini sangat penting karena 

merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam proses belajar. Oleh 

karena itu, keterampilan metakognitif ini harus dilatih dan dikembangkan sejak 

awal.” 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metakognitif 

penting bagi peserta didik karena metakognitif dapat membantu peserta didik agar 

dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. 

2.1.1.2   Indikator Metakognitif 

Metakognitif dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan metakognitif dan 

pengalaman metakognitif (Flavel, 1979). Selaras dengan pendapat tersebut,  

Schraw & Dennison (1994) membagi metakognitif  menjadi dua komponen 

dengan beberapa indikator yang telah dikembangkan, yaitu: 

1) Pengetahuan tentang kognisi atau pengetahuan metakognitif, terdiri dari: 

a) Declarative knowladge; pengetahuan tentang keterampilan seseorang, 

sumberdaya intelektual dan kemampuan sebagai seorang pembelajar  

b) Procedural kowladge; pengetahuan tentang bagaimana menerapkan prosedur 

pembelajaran (contohnya strategi) 

c) Conditional knowladge; pengetahuan tentang kapan dan mengapa 

menggunakan prosedur pembelajaran 

2) Pengaturan kogntif atau keterampilan metakognitif, terdiri dari: 

a) Planning; menetapkan tujuan dan mengalokasikan tujuan sebelum belajar 
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b) Management information; keterampilan dan strategi yang digunakan secara 

online untuk memproses lebih efisien (contohnya seperti pengorganisasian, 

menguraikan, meringkas, memokuskan pilihan)  

c) Monitoring; penilaian pembelajaran atau penggunaan strategi seseorang  

d) Debugging; strategi yang digunakan untuk memperbaiki pemahaman dan 

kesalahan kinerja 

e) Evaluation; analisis dari penampilan dan keefektifan strategi setelah kegiatan 

belajar  

Selain itu, Corebima (2010) berpendapat bahwa “Ada dua aspek 

metakognisi yang terkenal, kesadaran metakognitif dan keterampilan 

metakognitif.  

2.1.2 Pembelajaran Biologi 

2.1.2.1     Pengertian Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran di sekolah adalah suatu proses yang akan dialami oleh 

seluruh peserta didik. Menurut Permendikbud No. 23 Th. 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwadefinisi “pembelajaran 

adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dari definisi tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran biologi adalah interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan materi biologi pada suatu ligkungan belajar. 

Hasan et al., (2018) menyatakan bahwa “Pembelajaran biologi pada 

hakikatnya merupakan suatu proses untuk menghantarkan siswa ke tujuan 

belajarnya, dan biologi itu sendiri berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tersebut.” Selain itu, Hasan (2018) juga menjelaskan bahwa ‘biologi sebagai ilmu 

dapat diidentifikasikan melalui objek, benda alam, persoalan/gejala yang 

ditunjukkan oleh alam, serta proses keilmuan dalam menemukan konsep-konsep 

biologi”. 
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Pembelajaran biologi sebagian besarnya mempelajari ilmu sains. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sudjoko (dalam Hasan et al., 2018) yang mengemukakan 

bahwa: 

Biologi merupakan bagian dari bidang studi Ilmu Pengetahuan alam (IPA). 

Biologi ialah ilmu alam tentang makhluk hidup atau kajian saintifik 

tentang kehidupan. Biologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan 

dengan fenomena kehidupan makhluk hidup pada tingkat organisasi 

kehidupan dan tingkat interaksinya dengan faktor lingkungan. Biologi 

sebagai bagian dari sains terdiri dari produk dan proses. Produk biologi 

terdiri atas fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum yang berkaitan dengan 

kehidupan makhluk hidup beserta interaksinya dengan lingkungan. 

 

 Selain itu, Sudarisman (2015) juga menjelaskan bahwa “Biologi mengkaji 

tentang makhluk hidup, lingkungan dan hubungan antara keduanya. Materi 

biologi tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta ilmiah tentang fenomena 

alam yang konkret, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal atau obyek yang abstrak 

seperti: proses-proses metabolisme dll.” 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

biologi adalah interksi antara peserta didik, guru dan materi biologi. Materi 

biologi mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya serta proses yang 

terjadi didalamnya. 

2.1.2.2   Karakteristik Materi Biologi 

Karakteristik materi biologi banyak membantu peserta didik 

mengembangkan berbagai sikap ilmiah. Seperti yang tercantum dalam 

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 bahwa salah satu kompetensi pembelajarn 

biologi adalah “Menerapkan proses kerja ilmiah dan keselamatan kerja di 

laboratorium biologi dalam pengamatan dan percobaan, untuk memahami 

permasalahan biologi pada berbagai objek dan bioproses, serta mengaitkan biologi 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat di abad XII”. Selain itu, dalam   

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa pada pembelajaran 

biologi mengandung kompetensi bagi peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan mengaplikasikan hasil belajar ke lingkungan masyarakat, 
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menganalisis dan menyajikan data serta mengomunikasikan hasil belajarnya baik 

secara lisan atau tulisan. 

Hasan et al., (2018) juga berpendapat bahwa karakteristik materi biologi, 

sebagai berikut: 

Biologi memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains lainnya. 

Adapun karakteristik ilmu pengetahuan alam termaksud biologi yaitu: 

objek kajian berupa benda konkrit dan dapat ditangkap indera. 

Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata) 

memiliki langkah-langkah yang sistematis yang bersifat baku 

menggunakan cara berpikir logis, yang bersifat deduktif artinya berpikir 

dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan 

yang berlaku umum. Hasilnya bersifat obyektif atau apa adanya, terhindar 

dari kepentingan pelaku (subyektif). 

 

Pendapat tersebut selaras dengan penjelasan Rustaman (dalam 

Sudarisman, 2015) juga menyebutkan bahwa “Materi biologi memiliki 

karakteristik memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti pemikiran 

secara kritis, logis, analitis, bahkan kadang-kadang memerlukan pemikiran 

kombinatorial.” 

Berasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi bologi 

memiliki karakteristik objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap 

indera, dikembangkan berdasarkan pengalaman, memiliki langkah-langkah yang 

sistematis dan dalam mempelajarinya membutuhkan pemikiran secara kritis, logis, 

analitis, serta kombinatorial.  

2.2    Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai metakognitif 

peserta didik kelas XI. Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik, maka penulis 

menggali informasi mengenai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun temuannya sebagai berikut; peneltian yang 

dilakukan oleh Muliawati (2016) menunjukan bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan matematika tinggi, memiliki keterampilan metakognitif yang baik dalam 

memecahkan masalah prisma dan limas. Siswa yang memiliki kemampuan 

matematika sedang, memiliki keterampilan metakognitif yang rata-rata. Sedangkan 
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siswa yang memiliki kemampuan matematika rendah, kurang mampu menggunakan 

keterampilan metakognitifnya dalam memecahkan masalah. Selain itu, pada 

penelitian Eriawati (2015) ditemukan bahwa keterampilan metakognitif 

mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa kelas X-4 MAN Rukoh, dan ada 

hubungan positif antara keterampilan metakognitif dengan hasil belajar. 

Ada bebapa faktor yang memengaruhi metakognitif, salah satunya adalah 

model pembelajaran. Menurut hasil penelitian  Darmawan, et. al., (2018) ditemukan 

bahwa model pembelajaran berpengaruh terhadap keterampilan metakognitif, jenis 

kelamin tidak berpengaruh terhadap keterampilan metakognitif, sedangkan 

interaksi antara model pembelajaran dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap 

keterampilan metakognitif. Pada penelitian lain, ditemukan pula hasil penelitian 

yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran jinemam 

terhadap kemampuan metakognitif siswa (p <0,05), dengan demikian kesimpulan 

dari penelitian ini adalah model pembelajaran jinemam mempengaruhi 

kemampuan metakognitif siswa (Setiawan & Setiawan, 2020). Selain itu, bahan 

ajar juga dapat mempengaruhi metakognitif, hal ini selaras dengan hasil penelitian 

yang ditemukan oleh (Dewi, et. al., 2018) bahwa bahan ajar berbasis digital 

storytelling layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan metakognitif 

siswa.Tidak hanya itu, menurut (Yuliani, et. al., 2019) terdapat pengaruh metode 

demosntrasi berbasis POE terhadap kemampuan metakognitif siswa. 

2.3    Kerangka Konseptual 

Metakognitif merupakan kemampuan untuk mengontrol ranah kognitif.  

Metakognitif tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan belajar. 

Metakognitif terdiri dari pengetahuan metakognitif dan pengalaman metakognitif. 

Pengetahuan metakognitif merujuk pada kesadaran dan pemahaman yang 

mendalam mengenai proses mendapatkan pengetahuan dan mengaplikasikannya. 

Sedangkan pengalaman metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol dan 

memonitor kognitif yang digunakan ketika menyelesaikan masalah serta dapat 

memperbaiki langkah ke depannya dalam menyelesaikan masalah.  
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Metakognitif dapat terbentuk dengan baik karena seseorang sudah 

mengetahui pengetahuan tentang hal-hal yang ada disekitarnya, dengan demikian 

orang tersebut menjadi tahu fungsi suatu barang, cara menggunakan barang 

tersebut, dan ketepatan waktu ketika harus memakai barang tersebut. Oleh karena 

itu, apabila seseorang sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang suatu hal, 

maka metakognitif orang tersebut dapat terus berkembang dengan baik. 

Metakognitif menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki oleh 

peserta didik. Hal ini karena metakognitif dapat melatih peserta didik agar dapat 

merencanakan, mengontrol dan mengevaluasi proses pembelajarannya. 

Metakognitif peserta didik juga harus di implementasikan pada proses 

pembelajaran agar peserta didik dapat memahami materi biologi yang memiliki 

banyak karakter khas nya. 

Karakter dari pembelajaran biologi yaitu memiliki materi pembelajaran 

dengan konsep yang bersumber dari makhluk hidup dan lingkungannya dimulai 

dari ukuran makhluk hidup yang besar sampai mikroorganisme dan dari yang 

nampak sampai abstrak. Materi pembelajarannya terdiri dari fakta, konsep, 

prinsip, teori, dan hukum. Dengan demikian, cara mempelajarinya tidak mudah, 

peserta didik harus dapat menemukan strategi belajarnya sendiri agar dapat 

mempelajari materi biologi dengan baik. Oleh karena itu, metakognitif peserta 

didik harus berkembang dengan baik. Salah satu referensi yang dibutuhkan oleh 

guru adalah profil metakogitif peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai profil metakognitif peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 4 

Tasikmalaya pada pembelajaran biologi tahun ajaran 2020/2021. 

2.4    Pertanyaan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai 

berikut: 

a. bagaimana kondisi pengetahuan metakognitif peserta didik?; 

b. bagaimana kondisi keterampilan metakognitif peserta didik?;  

c. faktor apa saja yang mempengaruhi metakognitif peserta didik?; 
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d. bagaimana guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran? 

 


