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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional 
dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan metakognisi dengan 
hasil belajar mahasiswa baru pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2015. Populasi penelitian adalah seluruh 
mahasiswa jurusan pendidikan MIPA. Sampel penelitian adalah mahasiswa baru 
pendidikan MIPA angkatan 2014. Pengambilan data dilakukan melalui teknik purposive 
sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan metakognisi yaitu 
menggunakan angket Metacognitive Awareness Inventory (MAI), sedangkan hasil 
belajar diperoleh dari hasil ujian akhir semester (UAS) yang tertera pada kartu hasil 
studi (KHS) masing-masing mahasiswa. Uji validitas, uji hipotesis dan uji signifikansi 
dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment. Untuk uji 
reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil analisis data diperoleh nilai 
kemampuan metakognisi mahasiswa adalah 3,03. Nilai rxy yaitu 0,213 dengan nilai 
signifikansi 3,106 dan nilai koefisien korelasi 4,54%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan 
metakognisi dengan hasil belajar mahasiswa baru pendidikan MIPA FKIP Universitas 
Mataram. 
 

Kata kunci: Hubungan, Kemampuan Metakognisi, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

 

This research is descriptive quantitative correlation. The aim of this research is to 
determine the relationship between metacognition’s abilities with learning outcomes of 
new students of  Mathematics and Science education FKIP Mataram University. This 
research was conducted in March-April 2015. The population in this research are all 
students majoring in Mathematics and Science education. Samples in this reasearch are 
new students of  Mathematics and Science education academic year of 2014. Data was 
done by purposive sampling technique. The instrument used to measure the ability of 
metacognition is metacognition’s questionnaire Awareness Inventory (MAI), while the 
learning outcomes measured from the results of final exams (UAS) listed on the study 
card (KHS) for each student. Validity test, hypotheses test and tests of significance in 
this research used product moment correlation technique. Cronbach Alpha formula used 
reliability test. Results of data analysis for  metacognition abilities of students is 3,03. 
rxy value is 0,213 with a significance value 3,106 and the correlation coefficient 4,54%. 
Thus it can be concluded that there is a positive relationship and significance between 
metacognition’s abilities with learning outcomes of new students of Mathematics and 
Science education, FKIP Mataram University. 
 
Key words: Relationship, Metacognition’s Abilities, Learning Outcomes 
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan atau kesuksesan seseorang 

ditentukan oleh perkembangan berbagai aspek yaitu 

fisik, intelektual/kognitif, emosi dan spiritual. 

Walaupun secara garis besar ada dua hal yang paling 

menentukan yaitu gen (hereditas) dan lingkungan. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor belajar 

yang penting. Hamalik (2001) menyatakan, 

“lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran 

adalah faktor kondisional yang mempengaruhi 

tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar 

yang penting”. 

Lingkungan banyak mempengaruhi 

pembentukan kepribadian seseorang, jika lingkungan 

tersebut baik maka seseorang dapat memiliki 

kepribadian yang baik pula. Sebaliknya, jika 

lingkungan buruk maka seseorang juga akan 

memiliki kepribadian yang buruk pula. Ditekankan 

pada peserta didik untuk mampu menganalisis 

lingkungan yang dibutuhkan untuk dapat 

mengembangkan potensinya ke arah yang positif, 

dengan demikian tujuan untuk mencetak generasi 

yang berkualitas baik dalam segi kognitif, sikap dan 

tingkah laku dapat tercapai secara optimal. Hal ini 

sesuai tertuang dalam tujuan pendidikan nasional 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. 

Salah satu aspek yang berkembang dan fokus 

menjadi perhatian adalah aspek kognitif. 

Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek 

perkembangan manusia yang berkaitan dengan 

pengetahuan, semua proses psikologis yang 

berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari 

dan memikirkan lingkungannya (Desmita, 2006). 

Aspek kognitif ini sering dikaitkan dengan 

kecerdasan seorang anak. Kemampuan kognitif anak 

terus berkembang sehingga perlu dikontrol atau 

dikendalikan, dengan demikian anak akan mampu 

mengatur kemampuan kognitifnya dengan baik. Oleh 

karena itu, seseorang harus mempunyai kemampuan 

untuk mengatur kognitifnya. Kemampuan tersebut 

dikenal dengan kemampuan metakognisi. 

Kemampuan metakognisi berkaitan dengan 

bagaimana seseorang dapat belajar mandiri dalam 

cara berpikirnya. Mereka tahu apa yang tidak 

diketahui dan apa yang diketahui. Kemampuan 

metakognisi merupakan “thingking about 

thingking”. Kemampuan metakognisi dapat 

mempengaruhi kesuksesan belajar seseorang. 

Semakin baik perkembangan metakognisi seseorang, 

maka hasil belajar yang diperoleh juga semakin baik. 

Kemampuan metakognisi termasuk ke dalam 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Menurut Iin (2012) kemampuan metakognisi 

berfungsi untuk memonitor hasil belajar siswa 

dengan menggunakan strategi tertentu, agar belajar 

dan mengingat dapat berkembang. Hal yang sama 

diungkapkan oleh Ardila dkk (2012) bahwa 

kemampuan metakognisi dapat membantu 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang 

selanjutnya juga berpengaruh terhadap hasil belajar 
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siswa. Kemampuan metakognisi mengarah pada 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order 

thinking) yang meliputi kontrol aktif terhadap proses 

kognitif dalam pembelajaran. 

Kemampuan metakognisi sangat membantu 

dalam proses pembelajaran. Hal ini diungkapkan 

dalam beberapa penelitian Imel dalam Nurmaliah 

(2007) bahwa metakognisi sangat diperlukan untuk 

kesuksesan belajar, karena dengan metakognisi 

memungkinkan peserta didik mampu melihat 

(menemukan) kelemahannya yang akan diperbaiki 

dengan kecakapan kognisi berikutnya. Hasil 

penelitian Imel yang lain dalam Nurmaliah (2007) 

menerangkan bahwa peserta didik yang melakukan 

metakognisi (metacognitively aware learnes) 

berprestasi lebih baik dibandingkan dengan peserta 

didik yang tidak melakukan metakognisi, karena 

metakognisi memungkinkan peserta didik melakukan 

perencanaan, mengikuti perkembangan, dan 

memantau proses belajarnya.  

Kemampuan metakognisi akan sangat 

bermanfaat jika dilakukan penelitian khususya pada 

mahasiswa baru karena belum banyak dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, dan mereka juga sedang 

mengalami proses transisi dari SMA ke perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan antara 

Kemampuan Metakognisi dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa Baru Pendidikan MIPA FKIP Universitas 

Mataram”. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah ada hubungan antara kemampuan 

metakognisi dengan hasil belajar mahasiswa baru 

pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kemampuan 

metakognisi dengan hasil belajar mahasiswa baru 

pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah 

deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional. 

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara 

kemampuan metakognisi dengan hasil belajar 

mahasiswa pendidikan MIPA angkatan 2014.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di FKIP 

Universitas Mataram, kota Mataram dimulai pada 

bulan Maret-April 2015. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitiaan ini adalah seluruh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA FKIP 

Universitas Mataram, sedangkan sampel pada 

penelitian ini adalah mahasiswa baru angkatan 2014 

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas 

Mataram yakni program studi matematika, biologi, 

fisika, dan kimia. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan cara purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). 

Pertimbangan pengambilan sampel ini yaitu peneliti 

beranggapan bahwa cara berpikir mahasiswa belum 

banyak dipengaruhi oleh lingkungan kampus. 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 205 

mahasiswa.  

D. Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah 

desain dengan satu variabel bebas (X) dan satu 
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variabel terikat (Y). X adalah kemampuan 

metakognisi mahasiswa, sedangkan Y adalah 

hasil belajar (IP) mahasiswa selama semester 1 

(gasal). Hubungan antara kemampuan 

metakognisi dengan hasil belajar mahasiswa 

dihitung menggunakan rumus korelasi product 

moment. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kemampuan 

metakognisi dilakukan dengan pemberian 

inventori keterampilan metakognisi atau 

Metacognitive Awareness Inventory (MAI) yang 

terdiri atas 52 item pernyataan (ORLC News, 

2004). Terjemahan invetori tersebut diadopsi 

dari Pujiank (2014), kemudian  dikembangkan 

meggunakan skala Likert, yang terdiri atas 

alternatif jawaban sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. Pengumpulan 

data hasil belajar mahasiswa dalam penelitian 

ini diperoleh dari nilai UAS semester 1 atau 

gasal, yang tertera pada KHS (Kartu Hasil 

Studi) masing-masing mahasiswa. 

F. Analisis Data 

Data kemampuan metakognisi di peroleh dari:  

Kemampuan metakognisi= 	
	 	

x4        

Sumber: Riduwan (2012). 

Untuk menguji adanya hubungan antara kedua 

variabel tersebut menggunakan  korelasi product 

moment dengan rumus:  

rxy = 	 ( 	 )( 	 )
{ 		 ( ) }{ 		 ( ) }

   (Sugiyono, 

2012). 

Uji selanjutnya adalah pengujian signifikansi 

berfungsi untuk mengetahui signifikansi antara 

variabel X (kemampuan metakognisi) dan variabel 

Y (hasil belajar mahasiswa), dapat ditentukan 

dengan rumus Uji Signifikansi korelasi Product 

Moment (PPM) dengan rumus: 

thitung = √
√

  ,    (Riduwan, 2004) 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya 

sumbangan variabel X terhadap variabel Y dapat 

ditentukan dengan rumus sumbangan koefisien 

diterminan (Riduwan,2004) yaitu : Kp= r2X100%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perhitungan skor kemampuan metakognisi 

mahasiswa dibagi menjadi tiga yaitu perhitungan 

berdasarkan pada setiap komponen metakognisi, 

perhitungan berdasarkan masing-masing program 

studi dan perhitungan secara keseluruhan untuk 

semua program studi.  

Tabel 1. Kemampuan Metakognisi Mahasiswa 
Pendidikan MIPA Pada Setiap 
Komponen Metakognisi 

No. KM PS Skor Kriteria 
1. PD Matematika 3,045 Sudah 

berkembang 
baik 

Biologi 2,978 Sudah 
berkembang 

baik 
Fisika 2,932 Sudah 

berkembang 
baik 

Kimia 2,945 Sudah 
berkembang baik 

2. PPr  
Matematika 3,053 Sudah 

berkembang baik 
Biologi 2,994 Sudah 

berkembang baik 
Fisika 2,974 Sudah 

berkembang baik 
Kimia 3,018 Sudah 

berkembang baik 
3. PK  

Matematika 3,096 Sudah 
berkembang baik 

Biologi 3,074 Sudah 
berkembang baik 

Fisika 3 Sudah 
berkembang baik 

Kimia 3,04 Sudah 
berkembang baik 

4. P  
Matematika 3,094 Sudah 
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berkembang baik 
Biologi 3,140 Sudah 

berkembang baik 
Fisika 3,012 Sudah 

berkembang baik 
Kimia 3,179 Sudah 

berkembang baik 
5. SPI  

Matematika 3,021 Sudah 
berkembang baik 

Biologi 2,939 Sudah 
berkembang baik 

Fisika 2,858 Sudah 
berkembang baik 

Kimia 2,909 Sudah 
berkembang baik 

6. PPn  
Matematika 3,122 Sudah 

berkembang baik 
Biologi 2,994 Sudah 

berkembang baik 
Fisika 2,991 Sudah 

berkembang baik 
Kimia 3,044 Sudah 

berkembang baik 
7. DS  

Matematika 3,328 Berkembang 
sangat baik 

Biologi 3,278 Berkembang 
sangat baik 

Fisika 3,137 Sudah 
berkembang baik 

Kimia 3,174 Sudah 
berkembang baik 

8. Ev  
Matematika 3,116 Sudah 

berkembang baik 
Biologi 2,967 Sudah 

berkembang baik 
Fisika 2,917 Sudah 

berkembang baik 
Kimia 2,942 Sudah 

berkembang baik 
 
Tabel 2. Kemampuan Metakognisi Semua 

Mahasiswa Pendidikan MIPA Pada 
Setiap Komponen Metakognisi 

No. KM Skor Kriteria 
1. PD 2,975 Sudah berkembang baik 
2. PPr 3,010 Sudah berkembang baik 
3. PK 3,052 Sudah berkembang baik 
4. P 3,106 Sudah berkembang baik 
5. SPI 2,932 Sudah berkembang baik 
6. PPn 3,038 Sudah berkembang baik 
7. DS 3,229 Sudah berkembang baik 
8. Ev 2,985 Sudah berkembang baik 
  Keterangan: 

PD : Pengetahuan Deklaratif 
PPr : Pengetahuan Prosedural 
PK : Pengetahuan Kondisional 
P : Perencanaan 

SPI : Strategi Pengelolaan Informasi 
PPn : Pemantauan Pemahaman 
DS : Debugging Strategy 
Ev : Evaluasi 
KM : Kemampuan Metakognisi 
PS : Program Studi 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1, 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda diantara 

semua program studi. Komponen metakognisi yang 

pertama yaitu pengetahuan deklaratif. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa program 

studi matematika memiliki kemampuan 

pengetahuan deklaratif tertinggi, yang kemudian 

diikuti oleh mahasiswa program studi biologi, kimia 

dan yang terendah adalah mahasiswa program studi 

fisika. Artinya mahasiswa program studi 

matematika memiliki kemampuan yang paling baik 

dalam memaknai suatu materi, dalam hal ini adalah 

materi perkuliahan. Selain itu mahasiswa tersebut 

juga memiliki kemampuan dalam mengingat suatu 

materi dalam jangka panjang.  Pada pengetahuan 

deklaratif dikenal ada dua istilah yakni 

metacomprehension dan metamemori. 

Metacomprehension berkaitan dengan kemampuan 

seseorang dalam memaknai suatu materi, sedangkan 

metamemori berkaitan dengan kemampuan dalam 

mengingat dan menyimpan dalam jangka waktu 

yang panjang. Namun jika dilihat secara 

keseluruhan, pengetahuan deklaratif mahasiswa 

pendidikan MIPA termasuk dalam kriteria sudah 

berkembang baik. 

Komponen yang kedua yaitu pengetahuan 

prosedural. Pada pengetahuan ini, mahasiswa 

program studi matematika memiliki skor tertinggi, 

kemudian mahasiswa program studi kimia, diikuti 

oleh mahasiswa program studi biologi, dan yang 

terendah adalah mahasiswa program studi fisika. 
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Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa program 

studi matematika sudah mengetahui strategi-strategi 

efektif yang digunakan dalam belajar, dengan 

demikian tujuan yang direncanakan dapat tercapai 

secara optimal. 

Komponen ketiga yaitu pengetahuan 

kondisional. Mahasiswa program studi matematika 

memiliki skor tertinggi, kemudian mahasiswa 

program studi biologi, diikuti oleh mahasiswa 

program studi kimia, dan terendah adalah 

mahasiswa program studi fisika. Artinya mahasiswa 

program studi matematika sudah memahami 

strategi-strategi yang efektif yang digunakan dalam 

belajar. Mahasiswa tersebut juga mengetahui kapan 

strategi tersebut dapat digunakan sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapi dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu mahasiswa program studi 

matematika lebih baik dalam memotivasi diri dalam 

belajar dibandingkan dengan mahasiswa pada 

program studi biologi, kimia dan fisika, sehingga 

hal ini juga akan berpengaruh dalam pencapaian 

akademik mahasiswa. 

Komponen selanjutnya adalah kemampuan 

perencanaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

mahasiswa program studi kimia memiliki skor 

tertinggi, yang kemudian diikuti oleh mahasiswa 

program studi biologi, matematika, dan terendah 

adalah mahasiswa program studi fisika. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa program studi 

kimia memiliki kemampuan dalam hal menetapkan 

tujuan belajar, mengatur waktu belajar, menentukan 

urutan belajarnya dan strategi yang digunakan 

dalam belajar lebih baik dibandingkan dengan 

mahasiswa pada program studi matematika, biologi 

dan fisika. Dengan demikian, pembelajaran akan 

lebih terarah shingga berpengaruh juga pada hasil 

belajar yang diperoleh. 

Komponen metakognisi selanjutnya yaitu 

kemampuan dalam strategi pengelolaan informasi. 

Hasil analisis data menunjukkan mahasiswa 

program studi matematika memiliki kemampuan 

paling baik dalam mengelola informasi terkait 

materi perkuliahan yang diperoleh, sehingga 

informasi yang didapatkan dapat bermakna dan 

bermanfaat. Misalnya dengan membuat gambar, 

diagram, skema, atau mengartikan materi tersebut 

ke dalam pemahaman mahasiswa sendiri. Dengan 

demikian dapat memudahkan mahasiswa dalam 

memahami suatu materi perkuliahan.  

Komponen selanjutnya adalah pemantauan 

pemahaman, yang berkaitan dengan penilaian 

terhadap strategi belajar yang digunakan. 

Mahasiswa program studi matematika memiliki 

skor tertinggi, kemudian diikuti oleh mahasiswa 

program studi kimia, biologi dan yang terendah 

adalah mahasiswa program studi fisika. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa program studi 

matematika lebih baik dalam menilai sebaik apa 

mereka dalam belajar. Mereka juga baik dalam 

memilih dan menilai strategi yang efektif yang 

digunakan dalam belajar. Selain itu dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan, mahasiswa 

memiliki banyak alternatif pemecahan masalah 

untuk menyelesaikannya, hal ini akan sangat 

membantu dalam mengontrol kognitif yang dimiliki. 

Komponen metakognisi selanjutnya adalah 

debugging strategy. Mahasiswa program studi 

matematika memiliki skor tertinggi, yang kemudian 

diikuti oleh mahasiswa program studi biologi, kimia 

dan terendah adalah mahasiswa program studi 

fisika. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 
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program studi matematika lebih sering melakukan 

refleksi diri terkait dengan pemahamannya terhadap 

suatu materi perkuliahan. Misalnya dengan 

mengubah strategi yang tidak sesuai, membaca 

ulang materi yang belum dipahami atau meminta 

bantuan pada orang lain. 

Komponen metakognisi yang terakhir adalah 

evaluasi. Hasilnya menunjukkan mahasiswa 

program studi matematika memiliki skor tertinggi, 

yang kemudian diikuti oleh mahasiswa program 

studi biologi, kimia dan terendah adalah fisika. Hal 

ini berarti mahasiswa program studi matematika 

memiliki frekuensi yang tinggi dalam melakukan 

evaluasi diri. Evaluasi terkait dengan efektivitas 

strategi yang telah digunakan, tujuan pembelajaran 

yang dirancang apakah tercapai atau tidak, dan 

sebaik apa mahasiswa setelah menyelesaikan ujian 

atau tugas kuliah. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

membuat suatu rangkuman mengenai materi yang 

telah dipelajari. Cara tersebut dapat membantu 

mahasiswa dalam mengingat dan memahami materi 

kuliah dengan baik dan lebih mudah. Efeknya 

adalah materi tersebut dapat tersimpan dalam 

memori jangka panjang (Long term memory). 

Kemampuan metakognisi mahasiswa 

pendidikan MIPA pada setiap komponen termasuk 

dalam kategori sudah berkembang baik (Tabel 2). 

Jika dilihat pada masing-masing komponen 

metakognisi, skor tertinggi yaitu pada komponen 

debugging strategy, sedangkan skor terendah pada 

komponen strategi pengelolaan informasi. Secara 

keseluruhan kemampuan metakognisi mahasiswa 

pendidikan MIPA termasuk dalam kategori sudah 

berkembang baik. Artinya mahasiswa baik dalam 

memahami cara berpikirnya, sehingga mahasiswa 

juga mampu mengontrol perkembangan 

kognitifnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Pujiank (2014) pada mahasiswa program studi 

biologi yang memiliki kemampuan metakognisi 

termasuk dalam kategori sudah berkembang baik. 

Jika dilihat dari komponen metakognisi, 

kemampuan dalam strategi menemukan kesalahan 

(Debugging Strategy) memiliki skor tertinggi yaitu 

88,92%. 

Tabel 3. Nilai Rata-Rata IP dan Kemampuan 
Metakognisi Mahasiswa Pendidikan 
MIPA 

No Program 
Studi 

Rata-
Rata IP 

Rata-Rata Nilai 
Kemampuan 
Metakognisi 

1 Matematika 3,43 3,097 
2 Biologi 3,32 3,029 
3 Kimia 3,47 3,018 
4 Fisika 3,41 2,947 

 

Tabel 4. Nilai Rata-Rata IP dan Kemampuan 
Metakognisi Mahasiswa Pendidikan 
MIPA 

No Rata-Rata 
IP 

Rata-Rata Nilai 
Metakognisi 

1 3,41 3,03 
 

Tabel 5. Nilai Hubungan (Korelasi) Product  
Moment Tiap Program Studi 

 

    Keterangan: 
    PS : Program Studi 
    Mat : Matematika 
    Bio : Biologi 

N
o 

Skor Kriteria PS 

   Mat Bio Kim Fis 

1 0.81-
1.00 

Sangat 
tinggi 

    

2 0.61-
0.80 

Tinggi     

3 0.41-
0.60 

Cukup 0,48
1 

   

4 0.21-
0.40 

Rendah     

5 0.00-
0.20 

Sangat 
Rendah 

 0,18
51 

0,14 -
0,107 
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   Kim : Kimia 
   Fis : Fisika 
 

Tabel 6. Nilai Hubungan (Korelasi Product 
Moment) Semua Mahasiswa   
Pendidikan MIPA 

No Skor Kriteria Nilai 
1 0.81-1.00 Sangat tinggi  
2 0.61-0.80 Tinggi  
3 0.41-0.60 Cukup  
4 0.21-0.40 Rendah 0,213 
5 0.00-0.20 Sangat Rendah  

 

Berdasarkan data pada Tabel di atas 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara 

kemampuan metakognisi dengan hasil belajar. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Phillips 

(2008) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara  kesadaran metakognisi  dengan 

pencapaian  akademik.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  

metakognisi merupakan faktor yang penting dalam 

proses  pembelajaran.   

Menurut Efendi (2013), siswa berkemampuan 

akademik tinggi memiliki kesadaran metakognisi 

yang lebih baik, sehingga dapat digunakan untuk 

mengontrol proses-proses kognitif dan memiliki 

kesadaran dalam memotivasi kegiatan belajar yang 

dilakukan. Metakognitif bermanfaat untuk 

pencapaian akademik siswa dan merupakan salah 

satu cara untuk memahami perbedaan pencapaian 

akademik dari siswa (Tumbel, 2011) dalam Efendi 

(2013). 

Miranda (2010) mengungkapkan bahwa hasil 

belajar siswa dapat dikatakan berkualitas apabila 

siswa secara sadar mampu mengontrol proses 

kognitifnya secara berkesinambungan dan 

berdampak pada peningkatan kemampuan 

metakognisi. 

Uji selanjutnya yaitu pengujian signifikansi 

antara kemampuan metakognisi dengan hasil belajar 

mahasiswa. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh 

hasil yang berbeda-beda pada masing-masing 

program studi. Pada program studi matematika 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,032, sedangkan ttabel 

2,005, sehingga thitung > ttabel, dengan demikian dapat 

dikatakan kemampuan metakognisi memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar. 

Pada program studi biologi diperoleh nilai thitung 

1,249, sedangkan ttabel 2,015, sehingga thitung < ttabel, 

dengan demikian dapat dikatakan kemampuan 

metakognisi tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap hasil belajar. Pada program studi 

fisika diperoleh nilai thitung -0,729, sedangkan ttabel 

2,013., sehingga thitung < ttabel, dengan demikian dapat 

dikatakan kemampuan metakognisi tidak memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar. 

Pada program studi kimia diperoleh nilai thitung 1,029, 

sedangkan ttabel 2,006, sehingga thitung < ttabel, dengan 

demikian dapat dikatakan kemampuan metakognisi 

tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

hasil belajar. 

Pengujian signifikansi juga dilakukan pada 

semua mahasiswa. Perhitungan tersebut diperoleh 

nilai thitung 3,106, sedangkan ttabel 1,972. Sehingga 

thitung > ttabel, dengan demikian dapat dikatakan 

kemampuan metakognisi memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap hasil belajar.  

Uji terakhir yang dilakukan dalam peneitian 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan korelasi kemampuan metakognisi 

(variabel X) terhadap hasil belajar (variabel Y). 

Pengujian ini dilakukan menggunakan rumus 

sumbangan koefisien determinan. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan persentase yang berbeda-
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beda. Nilai sumbangan koefisien determinan pada 

program studi matematika sebesar 23,14%, biologi 

3,43%, fisika 1,1% dan kimia 1,96%. Perhitungan 

sumbangan koefisien determinan pada semua 

mahasiswa diperoleh hasil sebesar 4,54%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 

kemampuan metakognisi terhadap hasil belajar 

rendah yakni sebesar 4,54 %. Faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu tingkat 

kecerdasan,bakat, motivasi, minat dan lingkungan. 

Selain itu hasil belajar dapat juga dipengaruhi oleh 

kurangnya inovasi dosen dalam menerapkan strategi 

atau pola pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan metakognisi mahasiswa.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kemampuan metakognisi 

dengan hasil belajar (IP) mahasiswa baru 

angkatan 2014 jurusan Pendidikan MIPA. 

Kemampuan metakognisi memberikan kontribusi 

4,54% terhadap hasil belajar mahasiswa, 

sedangkan 95,46% adalah kontribusi diluar 

faktor metakognisi mahasiswa.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada mahasiswa untuk lebih 

mampu mengatur cara belajar karena hal ini 

akan berpengaruh terhadap hasil yang akan 

diperoleh. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilanjutkan 

untuk mengetahui hubungan antara 

kemampuan metakognisi dengan hasil belajar 

dan waktu penyelesaian masa studi 

mahasiswa khususnya pendidikan MIPA. 

Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis 

komponen metakognisi yang memiliki 

kontribusi besar terhadap hasil belajar. Selain 

itu peneliti juga dapat menganalisis kaitan 

antara cara mengajar dosen dengan 

perkembangan kemampuan metakognisi dan 

hasil belajar mahasiswa. 
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