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ABSTRAK 

Feti Utaminingsih. K4308038. Hasil Belajar Kognitif Biologi Diprediksi Dari 

Kemampuan Metakognisi, Kesiapan Belajar, Dan Motivasi Berprestasi Siswa 

Kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara: 1) 

kemampuan metakognisi dengan hasil belajar kognitif biologi, 2) kesiapan belajar 

dengan  hasil belajar kognitif biologi, 3) motivasi berprestasi dengan hasil belajar 

kognitif biologi, 4) kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, dan motivasi 

berprestasi dengan hasil belajar kognitif biologi siswa XI IPA SMA Negeri 3 

Sukoharjo.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi adalah  

seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo yang berjumlah 159 siswa dan 

sampel penelitian diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data hasil belajar kognitif menggunakan metode dokumentasi, 

kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, dan motivasi berprestasi diukur dengan 

angket. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 

dengan SPSS 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga koefisien regresi kemampuan 

metakognisi 0,168, kesiapan belajar 0,201, motivasi berprestasi 0,182 dan diperoleh 

harga koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,456. Sumbangan relatif (SR) kemampuan 

metakognisi sebesar 27,3%, kesiapan belajar sebesar 38,9%, dan  motivasi berprestasi 

sebesar 33,8%. Sumbangan efektif (SE) kemampuan metakognisi sebesar 12,5%, 

kesiapan belajar sebesar 17,7%, dan motivasi berprestasi sebesar 15,4%. Ketiga 

variabel bebas secara bersama-sama menyumbang 45,6% terhadap peningkatan 

ataupun penurunan hasil belajar kognitif biologi, sementara 54,4% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. Berdasarkan  hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) ada hubungan antara kemampuan metakognisi 

dengan hasil belajar kognitif biologi, 2) ada hubungan antara kesiapan belajar dengan 

hasil belajar kognitif biologi, 3) ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan 

hasil belajar kognitif biologi, 4) ada hubungan antara kemampuan metakognisi, 

kesiapan belajar, dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo.  

 

 

  

Kata kunci : kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, motivasi berprestasi, 

hasil belajar kognitif biologi. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Feti Utaminingsih. K4308038. The Cognitive Learning Achievement Of Biology 

Predicted From Metacognitive Achievement, Learning Readiness, And 

Achievement Motivation Of XI Science Graders Of SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 

University. July 2012. 

This research is aimed to know relationship between: 1) metacognitive 

achievement and cognitive learning achievement of biological lesson, 2) learning 

readiness and cognitive learning achievement of biological lesson, 3) achievement 

motivation and cognitive learning achievement of biological lesson, 4) metacognitive 

achievement, learning readiness, and achievement motivation and cognitive learning 

achievement of biological lesson of XI science graders of SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

This was a quantitave correlational research. Population were all of the 

students XI IPA science graders of SMA Negeri 3 Sukoharjo and the sample was 

taken using simple random sampling technique. Documentation technique was used 

to uncover student’s cognitive learning achievement. Metacognitive achievement, 

learning readiness, and achievement motivation was measured by using 

queationnaire. The obtained data was analyzed using multiple regression analyzed 

with SPSS 16. 

The result of the research showes that regression coefficient metacognitive 

achievement is 0,168, learning readiness is 0,201, achievement motivation is 0,182, 

and R square is 0,456. Relative contribution metacognitive achievement is 27,3%, 

learning readiness is 38,9%, and achievement motivation is 33,8%. The effective 

contribution metacognitive achievement is 12,5%, learning readiness is 17,7%, and 

achievement motivation is 15,4%. They have 45,6% contribution to learning 

achievement of biological lesson. Student achievement at biological lesson as much 

as 54,4% is affected by other factor. Base that result gets to be concluded that (1) 

there is corellation between metacognitive and cognitive learning achievement of 

biological lesson, (2) there is corellation between learning readiness and cognitive 

learning achievement of biological lesson, (3) there is corellation between 

achievement motivation and cognitive learning achievement of biological lesson, (4) 

there is corellation between metacognitive achievement, learning readiness, and 

achievement motivation with cognitive learning achievement of biological lesson of 

XI science graders of SMA Negeri 3 Sukoharjo.  

Keywords: metacognitive achievement, learning readiness, achievement motivation 

cognitive learning achievment of biological lesson. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi tantangan masa depan yang sangat berat dibutuhkan berbagai 

kemampuan untuk dapat berhasil. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan adalah  

kemampuan metakognisi. Kemampuan metakognisi merupakan suatu kemampuan 

untuk memahami dan mengendalikan aktivitas kognitif seseorang dalam proses 

belajarnya (Brown, dkk dalam Scraw, 1994). Dengan kemampuan metakognisi 

pebelajar dapat mengetahui bagaimana cara mereka belajar, mengetahui kemampuan 

dan modalitas belajar yang dimiliki dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk 

belajar efektif.  

Kemampuan metakognisi sangat diperlukan untuk kesuksesan belajar, 

mengingat kemampuan metakognisi memungkinkan siswa untuk mampu mengelola 

kecakapan kognitif dan mampu melihat kelemahannya sehingga dapat dilakukan 

perbaikan pada tindakan-tindakan berikutnya. Kemampuan metakognisi 

memungkinkan  siswa  untuk  melakukan  perencanaan, mengikuti perkembangan, 

dan memantau proses belajarnya. Kemampuan metakognisi yang berkembang dengan 

baik membuat siswa mampu menyadari kekuatan dan kelemahannya dalam belajar 

(Muijs dan Reynolds, 2008: 191). Bertolak dari hal-hal yang dikemukakan di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa kemampuan metakognisi sangat  penting  dimiliki  oleh  

setiap  siswa untuk mengatur dan mengontrol proses-proses kognitif siswa dalam 

belajar dan berpikir, sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan siswa menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

Selain kemampuan metakognisi yang ikut menentukan kesuksesan siswa 

dalam belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan siswa dalam belajar merupakan 

kondisi awal dari diri siswa yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan 

belajar dalam rangka mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kondisi siap belajar akan 

memudahkan siswa dalam menerima pelajaran-pelajaran baru (Nurkancana dan 



 

 

Sunartana (1986: 221). Kesiapan siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Kesiapan belajar siswa meliputi kesiapan kondisi fisik, psikis (kejiwaan), dan materiil 

(Djamarah, 2002: 35). Kesiapan fisik misalnya kondisi badan yang sehat. Kesiapan  

psikis  misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada motivasi 

intrinsik. Kesiapan materiil misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan 

berupa buku bacaan, catatan pelajaran, dan modul praktikum untuk pembelajaran 

praktik. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan maksimal diperlukan 

persiapan siswa dalam belajar yang baik. Tanpa kesiapan belajar tujuan belajar tidak 

akan tercapai secara optimal. Kesiapan diri siswa akan melahirkan perjuangan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan yaitu hasil belajar yang baik. 

Selain hal tersebut, motivasi berprestasi juga memegang peranan penting 

dalam mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar sering disebabkan adanya 

motivasi yang kuat. Motivasi berprestasi merupakan suatu usaha yang disadari dari 

dalam diri siswa yang mampu mendorong siswa untuk belajar, mengerjakan tugas-

tugas, memecahkan masalah serta menggerakkan dan mengarahkan dirinya untuk 

mencapai prestasi yang diinginkan (Yamin, 2008: 97). Kebutuhan prestasi (need for 

achievement) yang tinggi akan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan yaitu prestasi yang baik. Motivasi berprestasi sangat penting dalam 

belajar karena seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang kuat cenderung 

akan melakukan berbagai upaya untuk dapat menguasai bidang yang dipelajarinya 

sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. Motivasi berprestasi merupakan 

faktor internal dalam pembelajaran yang memberi kontribusi besar yaitu 64% dalam 

menentukan prestasi belajar seseorang (Mc Chelland dalam Siregar dan Nara, 2010: 

52). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi memiliki hubungan erat 

terhadap pencapaian hasil belajar.  

Belajar merupakan suatu usaha mengumpulkan informasi yang dilakukan 

secara sadar untuk memperoleh perubahan yang berupa perubahan tingkah laku, 

sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya yang dikenal sebagai hasil belajar (Aunnurrahman, 2009: 33; Slameto, 



 

 

2003: 2). Hasil belajar secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif merupakan 

ranah yang berhubungan dengan intelektual dan penalaran seseorang. Ranah kognitif 

menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa (Sudjana, 

2010:23). Merujuk pada Bloom dalam Anderson dan Krathwohl (2010: 99), ranah 

kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang telah disempurnakan oleh Anderson 

terdiri dari enam kategori proses kognitif yaitu mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Hasil belajar pada 

ranah kognitif dapat diketahui dengan tercapainya keenam indikator tersebut. Secara 

umum prestasi belajar siswa ditentukan oleh kemampuan kognitifnya dalam 

memahami pelajaran. Setiap individu memiliki kemampuan kognitif atau kemampuan 

berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif siswa. 

Belajar terdiri atas tiga komponen utama yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu kondisi internal, kondisi eksternal dan hasil belajar (Gagne dalam Dimyati 

(2002: 10). Kondisi internal merupakan segala sesuatu yang melekat pada siswa. 

Kondisi eksternal merupakan kondisi lingkungan belajar dan proses belajar. Kedua 

kondisi yang telah disebutkan, berinteraksi membentuk perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar siswa. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar sebagai komponen akhir belajar yang sangat dipengaruhi oleh kondisi internal 

dan kondisi eksternal. Menurut Clark, 1981 dalam Sudjana (2005: 39), hasil belajar 

siswa 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa sebagai faktor internal dan 30% 

dipengaruhi lingkungan sebagai faktor eksternal.  

Telah diketahui bahwa faktor internal memberikan kontribusi yang cukup 

besar terhadap hasil belajar yang dicapai seseorang. Kemampuan metakognisi, 

kesiapan belajar, dan motivasi berprestasi merupakan bagian faktor psikologi 

(internal) siswa. Kehadiran faktor-faktor psikologi ini dalam proses belajar siswa 

memberi andil cukup tinggi dalam menentukan keberhasilan belajarnya. Faktor-faktor 

psikologi akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya 



 

 

mencapai tujuan belajar secara optimal.  Sebaliknya, tanpa kehadiran faktor-faktor 

psikologi dapat memperlambat proses belajar, bahkan dapat pula menambah kesulitan 

dalam mengajar. Proses belajar-mengajar akan optimal dengan dukungan faktor-

faktor psikologis pebelajar.  

Pembelajaran biologi bertujuan mengembangkan cara berpikir ilmiah melalui 

penelitian dan percobaan, mengembangkan pengetahuan praktis dari metode untuk 

memecahkan masalah kehidupan individu dan sosial. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu hasil belajar yang baik, siswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kemampuan metakognisi 

merupakan salah satu aspek perkembangan kognitif yang memegang peranan penting 

dalam beragam aktivitas kognitif termasuk dalam memecahkan masalah. Kemampuan 

metakognisi siswa akan menentukan cara berpikirnya dalam memahami konsep-

konsep biologi dan memecahkan masalah dalam proses belajar biologi. Dengan 

mengetahui kesadaran siswa akan pengetahuannya sendiri dan kemampuannya untuk 

memahami, mengontrol, serta mendorong untuk mempersiapkan diri dalam belajar, 

maka peningkatan hasil belajar biologi siswa akan lebih mudah diupayakan yaitu 

dengan mengembangkan kemampuan metakognisi siswa dan mengoptimalkan faktor 

pendukung dalam belajar yaitu kesiapan belajar dan motivasi berprestasi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menelaah hubungan antara 

kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, dan motivasi berprestasi siswa dengan 

hasil belajar kognitif biologi, sehingga dirumuskan judul penelitian sebagai berikut: 

“HASIL BELAJAR KOGNITIF BIOLOGI DIPREDIKSI DARI KEMAMPUAN 

METAKOGNISI, KESIAPAN BELAJAR, DAN MOTIVASI BERPRESTASI 

SISWA KELAS XI IPA SMA NEGERI 3 SUKOHARJO” 

 

 

 

 

 



 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan antara kemampuan metakognisi dengan hasil belajar kognitif 

biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

2. Adakah hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar kognitif  biologi 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

3. Adakah hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar kognitif 

biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

4. Adakah hubungan antara kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, dan motivasi 

berprestasi dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 

3 Sukoharjo?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, peneliti menetapkan beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui adanya: 

1. Hubungan antara kemampuan metakognisi dengan hasil belajar kognitif biologi 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

2. Hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

3. Hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

4. Hubungan antara kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, dan motivasi 

berprestasi dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 

3 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  



 

 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat memahami dan memperhatikan pentingnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajarnya.  

b. Siswa dapat mengetahui adanya hubungan kemampuan metakognisi, kesiapan 

belajar, dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar biologi sehingga siswa 

dapat berusaha meningkatkan kemampuan metakognisi dan motivasi 

berprestasinya agar senantiasa semangat mempersiapkan kondisi dirinya yaitu 

baik fisik maupun psikologis sebelum melaksanakan aktivitas belajar sehingga 

dapat meningkatkan capaian hasil belajar yang optimal. 

2. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi guru 

tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar biologi. Guru dapat mengetahui 

bahwa hasil belajar siswa tidak hanya berhubungan dengan satu faktor saja, 

namun ada faktor yaitu di antaranya kemampuan metakognisi, kesiapan belajar, 

dan motivasi berprestasi siswa. Guru dapat memberikan motivasi kepada siswa 

yang kemampuan metakognisi dan kesiapan belajarnya kurang agar tetap 

berusaha meningkatkan kesadaranya sehingga hasil belajar siswa tetap baik.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan acuan dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan mengembangkan dan mengoptimalkan faktor-faktor 

pendukung dalam belajar, dan melakukan perbaikan pada proses belajar mengajar 

di sekolah menengah selanjutnya untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

3. Bagi Instansi 

Memberikan kontribusi ilmiah pada institusi FKIP UNS terkait dengan 

pengayaan khasanah keilmuan dan kontribusi ilmiah pada sekolah untuk perbaikan 

proses belajar mengajar di sekolah menengah. 

  



 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan metakognisi 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesiapan belajar dengan hasil 

belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dengan 

hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3. 

4. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan metakognisi, 

kesiapan belajar, dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar biologi siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru dalam 

merancang pembelajaran dan memberikan sistem evaluasi dan penilaian mata 

pelajaran biologi sesuai kemampuan siswa. 

 

C. Saran 

 Berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

 



 

 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar agar 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

b. Siswa dapat lebih menggali kemampuan awal pada diri siswa yaitu kemampuan 

metakognisi agar hasil belajar biologi semakin meningkat. 

c. Siswa dapat lebih meningkatkan kesiapan belajar pada mata pelajaran biologi agar 

hasil belajar biologi semakin meningkat. 

d. Siswa dapat meningkatkan motivasi untuk berprestasi sehingga mendorong siswa 

untuk lebih siap menerima dan memahami materi pelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Guru perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa  

b. Guru dapat merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai macam 

kemampuan awal siswa yaitu kemampuan metakognisi agar siswa memiliki 

strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mengoptimalkan hasil belajarnya 

melalui kerjasama dan pemilihan strategi yang tepat. 

c. Guru dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri dengan cara sering 

memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan di 

dalam kelas, agar hasil belajar siswa semakin meningkat. 

d. Guru mendorong para siswa untuk mau melakukan pekerjaan yang seharusnya 

dilakukan yaitu belajar, dengan menciptakan kondisi tertentu agar siswa selalu 

butuh dan ingin terus belajar sehingga pada dirinya tumbuh motivasi berprestasi.  

3. Bagi Institusi 

a. Sekolah dapat membuat program pembelajaran yang dapat mengakomodasi dan 

mengoptimalkan kemampuan siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang 

dapat mengembangkan berbagai kemampuan siswa yang mendukung hasil belajar 

yaitu kemampuan mengatur diri,  dan kerjasama. 

b. Sekolah memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa agar dapat 

meningkatkan kesiapan belajar yang lebih baik sehingga proses belajar mengajar 

menjadi lancar dan hasil belajar kognitif biologi menjadi baik. 



 

 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mencari 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil 

belajar Biologi, serta berbagai faktor lainnya dalam meningkatkan hasil belajar.   

 


