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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan pembelajaran yang mengutamakan 

keaktifan siswa dalam  membangun pengetahuannya sendiri. Proses pembelajaran 

siswa diharapkan lebih mandiri, membandingkan informasi baru dengan 

pemahaman yang telah dimiliki melalui perbedaan-perbedaan yang ada pada 

pengetahuan baru dan lama. Pembelajaran IPA memerlukan kesadaran 

metakognitif untuk dapat mengatur dirinya dalam belajar (Adhitama, dkk, 2014). 

Kesadaran metakognitif sangat penting dalam proses pembelajaran karena 

pembelajaran IPA tidak hanya belajar mengenai pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga suatu proses penemuan 

bagi siswa untuk mempelajari materi dan diri sendiri melalui alam sekitar serta 

dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan definisi 

tersebut, tuntutan dalam Pendidikan IPA adalah diharapkan siswa bisa membangun 

pengetahuannya. Dengan kesadaran metakognitif siswa mampu memantau diri 

sendiri serta menilai pemikirannya dalam pembelajaran (Hidayati, 2016).  

Sementara menurut Wibowo (dalam Hamsyah, 2017), melalui kesadaran 

metakogntif siswa mampu merancang, memantau, dan merefleksikan proses belajar 

mereka secara sadar, maka hakikatnya mereka akan menjadi lebih percaya diri dan 

lebih mandiri dalam belajar. 

Pada kenyataannya di sekolah, berdasarkan hasil wawancara secara 

langsung kepada guru SMP mengatakan bahwa kesadaran metakognitif siswa 

masih rendah, dilihat dari  proses pembelajaran siswa yang memiliki tingkat 

pengetahuan yang berbeda-beda dan tingkat cara belajar yang berbeda-beda pula. 

Ada yang aktif, yang tahu bagaimana cara belajar dan mampu untuk menggunakan 

pengetahuan mereka. Ada yang dengan tingkat kecerdasan rata-rata namun 

berusaha keras untuk mencari kelebihan dan kelemahan mereka. Ada juga yang 

bersifat pasif dan tidak tahu bagaimana cara mereka untuk untuk bisa menangkap 
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apa yang diajarkan, sehingga lebih dari setengahnya siswa kesulitan dalam 

memahami materi pelajaran. Maka untuk menghadapi permasalahan tersebut 

diperlukan pembelajaran yang dapat mengembangkan kesadaran metakognitif 

siswa. 

Pembelajaran yang dapat mengembangkan kesadaran metakognitif siswa 

adalah dengan cara mengubah kebiasaan belajar siswa yaitu dengan menulis jurnal 

belajar. Jurnal belajar adalah cara siswa mengumpulkan informasi untuk analisis 

diri dan refleksi perasaan, pendapat pribadi, bahkan harapan atau ketakutan selama 

pembelajaran (Jado, 2015). Siswa dengan menulis jurnal belajar setiap kali 

pembelajaran maka akan terbiasa untuk mengontrol belajar mereka serta 

melibatkan diri dengan refleksi belajar, aktif dalam proses belajar dan mengenal 

tanggung jawabnya sebagai siswa. 

Penggunaan jurnal belajar dalam proses pembelajaran telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti diantaranya, Fathonah (2016), menunjukkan penyusunan jurnal 

belajar akan membantu siswa dalam merencanakan/menyiapkan pembelajaran 

yang akan dilakukan, memonitor/mengontrol kemajuan belajarnya serta 

mengevaluasi hasil belajar yang telah dicapai. Sementara menurut (Windasari, 

2016), jurnal belajar dapat digunakan untuk membantu siswa yang kurang percaya 

diri dalam mengungkapkan kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran 

berlangsung sehingga guru dapat memanfaatkan jurnal belajar sebagai evaluasi 

selama pembelajaran. 

Siswa yang memiliki kesadaran metakognitif yang baik dapat belajar 

dengan baik pula, sehingga berimbas pada hasil belajarnya. Siswa jika sudah 

mempunyai minat dan semangat dalam belajar serta keikutsertaan siswa dalam 

memahami materi, aktif serta dapat bertanggung jawab terhadap pembelajarannya, 

maka siswa sudah menyadari kesadaran akan metakognitifnya (Yulianingtyas, 

2017). 

Materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan merupakan materi  

yang berkaitan dengan alam dikehidupan sehari-hari yang membutuhkan keaktifan, 

membangun pengetahuannya secara sadar sehingga jika siswa diberikan jurnal 

belajar secara bertahap maka siswa akan sadar akan metakognitifnya. Jurnal belajar 
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dapat menentukan yang sudah dan belum diketahui siswa. Materi interaksi makhluk 

hidup dengan lingkungan secara tidak langsung dapat terlihat dalam kehidupan 

sehari-hari yang memudahkan siswa menuliskan yang sudah dan belum diketahui 

siswa.  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jurnal Belajar Terhadap 

Kesadaran Metakognitif Siswa pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dengan 

Lingkungan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

“Apakah penggunaan  jurnal belajar berpengaruh terhadap kesadaran metakognitif 

siswa?” Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut dapat diambil beberapa 

rumusan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesadaran metakognitif siswa setelah diterapkan jurnal belajar pada 

materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan? 

2. Bagaimana kesadaran metakognitif antara kelas eksperimen yang 

menggunakan jurnal belajar  dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

jurnal belajar ? 

3. Bagaimanakah nilai jurnal belajar  pada setiap pertemuan  di kelas eksperimen? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain terdapat indikator 

kesadaran metakognitif menurut Scraw & Denisson (1994)  yaitu pengetahuan 

kognitif (meliputi deklaratif, prosedural, dan kondisional) dan regulasi kognitif  

(meliputi perencanaan, strategi manajemen informasi, pemahaman, dan strategi 

mengoreksi atau menemukan), siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan 

lingkungan  dengan menggunakan jurnal belajar  yang terdapat 5 aspek menurut 

kartono (2010) & dimodifikasi oleh peneliti menjadi 9 aspek  di kelas VII semester 

genap di SMP tahun pelajaran 2017/2018. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, secara umum adalah untuk mengetahui apakah  jurnal 

belajar berpengaruh terhadap kesadaran metakognitif siswa. Adapun secara khusus 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kesadaran metakognitif siswa setelah diterapkan jurnal belajar pada 

materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan  

2. Mengetahui kesadaran metakogntif antara kelas eksperimen yang 

menggunakan jurnal belajar dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

jurnal belajar.   

3. Mengetahui nilai jurnal belajar setiap pertemuan  di kelas eksperimen. 

  

E. Manfaat penelitian 

Adapun dari  penelitian ini  diharapkan memberikan manfaat diantaranya : 

1. Bagi guru 

a. Memberikan informasi mengenai jurnal belajar sehingga dapat dijadikan 

masukan dalam proses pembelajaran 

b. Dapat menggali kesulitan siswa dalam memahami materi, yang dialami 

siswa di dalam pembelajaran dengan menggunakan jurnal belajar. 

2. Bagi siswa 

a. Memberikan pengalaman belajar menggunakan jurnal belajar 

b. Meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

c. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar. 

d. Dapat meningkatkan kesadaran metakognitif siswa. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya.
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