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ABSTRAK 

 

Kistantia Elok Mumpuni. PENGARUH STRATEGI 

PEMBELAJARAN INSTAD TERHADAP METAKOGNISI DAN HASIL 

BELAJAR  KOGNITIF BIOLOGI SISWA SMA BATIK 1 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. April. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh strategi 

pembelajaran INSTAD terhadap metakognisi; 2) Pengaruh strategi pembelajaran 

INSTAD terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa SMA Batik 1 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment) 

dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian adalah randomized subject 

pretest-posttest control-group. Pada kelas eksperimen diterapkan strategi 

INSTAD dan kontrol dengan pembelajaran konvensional. Populasi penelitian 

adalah seluruh siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Teknik 

pengambilan sampel dengan cluster random sampling, sehingga didapatkan kelas 

X-5 sebagai kelas eksperimen dan X-4 sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, tes uraian, dan lembar observasi. Teknik 

analisis data menggunakan uji statistik anakova. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa : 1) Tidak terdapat pengaruh 

signifikan strategi Pembelajaran INSTAD terhadap metakognisi; 2) Terdapat 

pengaruh signifikan strategi Pembelajaran INSTAD terhadap hasil belajar kognitif 

biologi siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran INSTAD, Metakognisi, Hasil Belajar Kognitif 

Biologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Kistantia Elok Mumpuni. THE INFLUENCE OF INSTAD 

LEARNING STRATEGIES TOWARD METACOGNITION AND 

STUDENT’S COGNITIVE ACHIEVEMENT IN LEARNING BIOLOGY 

OF SMA BATIK 1 SURAKARTA  IN ACADEMIC YEAR 2011/2012. 

Thesis, Surakarta: Biology Education, Faculty Teacher Training and Education, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, April 2012. 

This research aims to ascertain : the influence of INSTAD learning 

strategies toward metacognition and influence of INSTAD learning strategies 

toward student’s cognitive achievement in learning biology of SMA Batik 1 

Surakarta. 

This research is considered as a quantitative research, and analyzed as 

according to quasi-experimental paradigm. The research was designed using 

pretest-posttest randomized subject control-group. Experimental group was 

determined and upon which INSTAD strategy was applied. Instead of the non 

experiment one. Such the aforementioned strategy was conducted upon student of 

SMA Batik 1 Surakarta as a population. Sampling was taken randomly upon two 

chosen the X-5 (experiment class) and  the X-4 (control class).  Data was 

collected using questionnaire, test and observation form. The data were analyzed 

by anacova. 

Results of the study showed that metacognition was unsignificantly 

affected by INSTAD. However the application of INSTAD has taken effect on 

student’s cognitive achievement in studying biology of SMA Batik 1 Surakarta in 

academic year 2011/2012. 

 

Keywords : INSTAD learning strategies, metacognition, student’s cognitive 

achievement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) merupakan kurikulum 

yang diharapkan dapat mengakomodasi aspek proses dan produk, dimana 

keduanya menjadi komponen penyusun hasil belajar siswa. Proses dan produk 

menjadi karakter pembelajaran sains, khususnya biologi (Rustaman et al, 2002). 

Pembelajaran biologi mensyaratkan kedua aspek tersebut untuk berkolaborasi 

dalam mengkonstruk pengetahuan melalui pengalaman langsung. 

Pembelajaran biologi di lapangan pada umumnya hanya mengedepankan 

aspek produk. Hafalan merupakan produk yang harus dikuasai siswa pada akhir 

pembelajaran. Ketimpangan tersebut menghasilkan peserta didik yang gagap 

pengalaman dan sikap ilmiah. Hal tersebut menghambat pembangunan 

keterampilan proses sebagai karakter sains. Sains berorientasi pada kemampuan 

mengkonstruk pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Pengalaman dalam 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kegiatan pengamatan. Pengamatan dapat 

terlaksana dengan baik jika siswa telah mampu menyusun deduksi hasil 

pengamatan dan didampingi dengan perencanaan pengamatan yang matang. 

Proses tersebut memerlukan kemampuan berpikir yang kritis dan kreatif. 

Pembelajaran yang berorientasi pada pembangunan kemampuan berpikir 

dapat menjadi alternatif untuk perbaikan aspek produk dan proses pada 

pembelajaran biologi. Salah satu upaya untuk membangun kemampuan berpikir 

siswa dapat dilakukan dengan pengembangan aspek metakognisinya. Dalam 

pengembangan kemampuan metakognisi tersebut, siswa dituntut memiliki 

kemampuan menyusun informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi 

dirinya (Wahl dalam Bahri dan Apriana, 2008). Kemampuan metakognisi 

mempunyai indikator yang mencerminkan tingkat ketercapaiannya yaitu ketika 

siswa mampu berpikir dengan mengoptimalkan kemampuan berpikir yang 

dimiliki, mengidentifikasi strategi belajar yang baik dan secara sadar 

mengarahkan strategi belajarnya. Proses belajar biologi yang dilakukan melalui 



pemberdayaan metakognisi jelas bernuansa pemberdayaan kemampuan berpikir 

siswa dan mendukung proses pendidikan secara ‘mendidik’ bukan sekedar  

transfer of knowledge (Purwanto, 1995). Dalam proses belajar tersebut, siswa 

dituntut menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki serta memilih strategi 

yang tepat dalam belajar.  

Berdasarkan karakteristik pembelajaran berbasis pengembangan 

kemampuan metakognisi di atas, jelas bahwa pembentukan kemampuan 

metakognisi merupakan hal penting untuk mendukung optimalisasi proses belajar 

biologi. Dengan demikian, hasil belajar kognitif juga dapat tercapai lebih optimal. 

Pengembangan kemampuan metakognisi dan hasil belajar kognitif dalam 

pembelajaran biologi memerlukan strategi yang tepat. Salah satu strategi yang 

dapat meningkatkan kemampuan metakognisi sekaligus hasil belajar kognitif 

adalah strategi pembelajaran INSTAD. Strategi pembelajaran INSTAD 

merupakan strategi pembelajaran inkuiri dipadu dengan kooperatif  STAD yang 

bertujuan untuk menggabungkan kelebihan dan menutupi kekurangan dari 

keduanya. 

Pendekatan inkuiri mempunyai kelebihan yaitu mampu melatihkan 

kemampuan berpikir metakognisi dalam hal perencanaan, pemantauan, dan 

evaluasi (strategi metakognitif), sehingga pendekatan tersebut dipandang mampu 

melatihkan keterampilan sains biologi. Pendekatan inkuiri juga dapat melatih 

kemampuan siswa untuk mengkonstruk pengetahuan/berpikir sendiri untuk 

mendapat konsep-konsep biologi yang dapat diterapkan dalam kehidupannya 

(Colburn, 2000). Dari berbagai tipe pendekatan inkuiri, pendekatan inkuiri yang 

sesuai untuk diaplikasikan dalam strategi gabungan tersebut adalah pendekatan 

inkuiri terbimbing. Inkuiri terbimbing mempunyai kelebihan bahwa siswa dapat 

mengkonstruk konsep-konsep tertentu secara mandiri dengan hanya memberikan 

petunjuk yang terbatas. Dalam inkuiri terbimbing tersebut, guru hanya 

memberikan secara terbatas isyarat petunjuk atau pertanyaan pancingan agar 

siswa dapat menemukan sendiri permasalahan beserta pemecahannya (Yager dan 

Akcay, tidak ada tahun). Di samping beberapa kelebihan yang dimiliki tersebut, 

dalam inkuiri terbimbing terdapat kelemahan. Suryobroto (2002) menjelaskan 



bahwa pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak, inkuiri kurang terlaksana 

dengan baik karena waktu guru sebagai fasilitator akan habis untuk memancing 

siswa yang belum paham materi (Syarifah, 2010). Hal tersebut dapat diatasi 

dengan metode pembelajaran lain yang mampu menjamin kemerataan 

pemahaman melalui proses scaffolding  dalam bentuk tutorial teman sebaya 

sehingga penjelasan dapat diberikan oleh teman. Model yang dapat mensubtitusi 

kelemahan metode inkuiri tersebut adalah model cooperative learning. 

Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang 

mengedepankan kerjasama dalam kelompok dengan kemampuan heterogen 

sehingga tercipta proses tutorial teman sebaya (scaffolding). Dari banyak tipe 

pembelajaran kooperatif, STAD (Students Team-Achievement Division) 

merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang dipilih karena pembelajaran 

kooperatif tersebut memberikan penilaian pada kinerja secara kelompok (secara 

akumulatif) dengan tetap dapat menunjukkan kontribusi setiap individu di dalam 

kelompok (Slavin, 2008). Dengan demikian, penilaian kinerja kelompok dapat 

mengakomodasi penilaian keterampilan sosial individu konstituennya (aspek 

kerjasama) serta penilaian tanggung jawab individu dalam kelompok. 

Nilai unggul STAD dengan proses scaffolding di dalamnya 

dikombinasikan dengan pendekatan inkuiri dengan kelebihannya merupakan suatu 

model yang dipandang efektif untuk meningkatkan metakognisi dan hasil belajar 

kognitif pada pembelajaran sains khususnya biologi. Inkuiri dikombinasikan 

dengan STAD mampu menjembatani siswa untuk meningkatkan kemampuan 

metakognisi dalam proses pembelajaran. Sintaks dalam INSTAD mengakomodasi 

terciptanya kemandirian siswa untuk menemukan konsep melalui interaksi dengan 

sesama pada proses scaffolding. Pada model gabungan tersebut, siswa yang sadar 

dengan keterbatasan kemampuannya akan difasilitasi melalui proses scaffolding, 

sedangkan kekurangan pada penguatan untuk pembentukan keterampilan sains 

disubstitusi melalui pendekatan inkuiri. Strategi gabungan INSTAD melatih 

kemampuan metakognitif dan keterampilan proses sains siswa serta diharapkan 

juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa (Prayitno, 2011). 



Berdasarkan uraian di atas, strategi kombinasi INSTAD dipandang 

sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan metakognisi dan hasil belajar 

kognitif. Namun demikian pengujian atas strategi kombinasi tersebut pada 

berbagai subyek dan obyek penelitian merupakan kajian yang menarik. Oleh 

karena itu bertolak dari latar belakang maka dilaksanakan penelitian berjudul 

”PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN INSTAD TERHADAP 

METAKOGNISI DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF BIOLOGI SISWA 

SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, peneliti akan merumuskan masalah 

dengan rinci untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti. 

Masalah berdasar pembatasan masalah dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh terhadap metakognisi 

siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif biologi siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ditujukan untuk menjawab 

dua rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari penelitian yang dilakukan 

adalah:  

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh strategi pembelajaran INSTAD terhadap 

metakognisi siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh strategi pembelajaran INSTAD terhadap 

hasil belajar kognitif biologi siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012.  

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Penelitian secara umum bermanfaat untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran INSTAD terhadap metakognisi dan hasil belajar biologi. Manfaat 

secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti bidang pendidikan, hasil penelitian ini bermanfaat menjadi 

pioner untuk mencari ide–ide lain dalam menggabungkan strategi 

pembelajaran yang kreatif dan efektif sehingga mampu meningkatkan 

hasil belajar. 

b. Bagi peneliti bidang psikologi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi 

inspirasi untuk lebih mengembangkan cara meningkatkan kemampuan 

metakognisi peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memperbaiki proses belajar di dalam kelas agar memperhatikan 

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. 

b. Bagi guru, penelitian bermanfaat sebagai referensi dalam 

mengembangkan kemampuan metakognitif dan hasil belajar siswa. 

c. Bagi siswa, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi bagaimana 

meningkatkan kemampuan metakognisi yang akan menuntunnya menjadi 

pebelajar mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh strategi INSTAD terhadap 

metakognisi dan hasil belajar kognitif biologi, maka dapat disimpulkan berikut : 

1. Strategi pembelajaran INSTAD tidak berpengaruh nyata terhadap 

metakognisi siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 

2. Strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh nyata terhadap hasil belajar 

kognitif biologi siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan untuk penelitian lain yang sejenis dan menjadi pioner untuk mencari 

ide–ide lain dalam menggabungkan strategi pembelajaran yang kreatif dan 

efektif sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai alternatif  dalam 

pembelajaran biologi yang mampu meningkatkan hasil belajar kognitif. 

Strategi pembelajaran INSTAD dapat meningkatkan keterampilan inkuiri 

siswa untuk mengkonstruk pengetahuan secara mandiri sekaligus melatih 

keterampilan sosial.  

 

C. SARAN 

1. Untuk Guru 

a) Guru hendaknya menerapkan strategi pembelajaran INSTAD pada 

pembelajaran biologi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan 

metakognisi. 



b) Guru memberikan penjelasan mengenai peraturan INSTAD pada awal 

pembelajaran sehingga siswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan 

strategi pembelajaran. 

c) Dalam penerapan INSTAD, bimbingan guru bersifat terbatas namun 

merata untuk semua siswa dalam usaha mengkontruk pengetahuan secara 

mandiri. 

d) Dalam penerapan INSTAD, guru harus memotivasi pada siswa untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

e) Guru memberikan pemahaman pada siswa tentang pentingnya kesadaran 

metakognisi untuk dapat belajar lebih efektif. 

2. Untuk Siswa 

a) Siswa hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran INSTAD 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

b) Siswa membiasakan diri untuk mengkontruk pengetahuan secara mandiri 

untuk mendapatkan kualitas pembelajaran sains lebih baik. 

c) Siswa membiasakan diri belajar dalam kelompok kooperatif sehingga 

dapat saling memotivasi dan terlatih dalam kegiatan scaffolding (tutorial 

teman sebaya). 

d) Siswa hendaknya memahami pentingnya kesadaran metakognitif 

sehingga dapat belajar lebih efektif. 

3. Untuk Peneliti 

a) Dilaksanakan penelitian sejenis dengan memperhatikan saran untuk 

mengetahui efektivitas strategi pembelajaran INSTAD dalam 

meningkatkan metakognisi dan hasil belajar kognitif. 

b) Sebaiknya peneliti lebih teliti dalam memilih instrumen agar tepat dalam 

pengukuran. 

 

 


