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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesadaran metakognitif yaitu keadaan seseorang yang mampu menetapkan 

tujuan, memilih strategi yang tepat, dan mengalokasikan waktu yang dibutuhkan 

untuk mengerjakan tugas, dan mampu memantau seluruh strategi yang telah 

dirancang selama proses belajar sampai pada tahap mengevaluasi hasil tugas yang 

telah dikerjakan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kesadaran metakognitif 

terjadi ketika siswa terlibat dalam merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi 

atau merefleksikan apa yang dipikirkan oleh siswa itu sendiri.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru – guru yang mengajar di 

kelas tiga Sekolah Dasar XYZ, guru belum menemukan siswa yang dapat 

mengimplikasikan teori kesadaran metakognitif yaitu diantaranya pengalokasian 

waktu pengerjaan tugas, pemilihan strategi pengerjaan tugas dalam belajar, 

pemantauan atau monitoring keberhasilan atau kegagalan dalam mengerjaan tugas 

sampai pada tahap evaluasi hasil akhir pengerjaan tugas. Siswa pada level ini sudah 

seharusnya memiliki kesadaran metakognitif yang dapat diimplikasikan dalam 

proses belajar, Schraw and Dennison, (1998, 460). Dalam hal peningkatan 

kesadaran metakognitif siswa, perlu melaksanakan berbagai teknik yang akan 

menjadi salah satu bentuk stimulus untuk meningkatkan kesadaran metakognitif. 

Guru sebagai fasilitator berkewajiban menyediakan berbagai teknik pembelajaran 

dalam pencapaian hasil belajar siswa. Untuk meingkatkan kesadaran metakognitif 
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siswa perlu adanya pemahaman tentang teknik yang sesuai untuk meningkatkan 

kesadaran metakognitif siswa.  

Dalam pemecahan masalah siswa sebaiknya menggunakan strategi yang 

relevan secara rutin dan semestinya sesuai dengan jenis masalah. Ketika siswa 

menemukan masalah melalui berbagai sumber, siswa harus dapat mencari solusi 

dalam pemecahan masalah, dan selanjutnya mengevaluasi langkah – langkah 

pemecahan masalah yang telah terlaksana dan siswa dapat menggunakan solusi 

pemecahan masalah selanjutnya, Antonenco et. al (2011, 80). 

Fakta yang ada di kelas tiga Sekolah Dasar XYZ yaitu, siswa belum mengikuti 

proses – proses penyelesaian masalah. Siswa belum mampu megidentifikasi 

masalah,  memikirkan strategi pemecahan masalah, memahamai kapan dan dimana 

harus menggunakan strategi pemecahan masalah , dan mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah yang telah dirancang yang didapat dari berbagai sumber. 

Dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah ada beberapa 

teknik yang perlu digunakan dan dapat dilakukan siswa. Teknik pembelajaran yang 

tepat untuk memecahkan masalah dapat menjadi salah satu alat yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pemecahan masalah.  

 Berkaitan dengan kesadaran metakognitif dan kemampuan memecahkan 

masalah, dan hasil belajar kognitif bahwa siswa harus konsisten dalam memantau 

pemahaman tentang masalah yang ada, mengalokasikan perhatian terhadap ide – 

ide pennting, menentukan strategi dalam pemecahan masalah, serta mengevaluasi 

konten – konten yang telah dibuat atau dirancang untuk pemecahan masalah. siswa 

juga harus berorientasi kepada diri sendiri untuk menyadari karakteristik belajar 
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mereka sendiri, dan mampu mengevaluasi penggunaan strategi yang dimiliki oleh 

siswa itu sendiri dan mengevaluasi pemahaman yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. 

Menurut (Santrock 2017, 470), dalam update taksonomi dimensi proses 

kognitif perilaku diklasifikasikan menjadi enam kategori, dari yang kurang 

kompleks (mengingat) sampai kepada yang lebih kompleks (mencipta) yaitu 

mengingat, memahami, menerapkan, menganlisis, mengevaluasi, menciptakan. 

Hasil belajar kognitif yaitu output yang dihasilkan dari setiap dimensi – dimensi 

dan indikator – indikator kognitif. 

Setiap dimensi dan indikator dalam ranah kognitif ini seharusnya sudah 

dimiliki oleh siswa yang berusia 9 sampai 11 tahun sesuai dengan perkembangan 

kognitifnya, (Santrock 2017, 470). Pada kenyataannya siswa kelas tiga Sekolah 

Dasar XYZ belum mampu memahami instruksi soal, hal ini dibuktikan dari 

beberapa pernyataan semua guru yang mengajar di kelas 3, bahwa siswa kerap kali 

bertanya apa yang harus dilakukan sebelum menjawab soal yang sebenarnya 

instruksi dalam soal sudah tersedia dan dituliskan dengan jelas. Dalam 

menganalisis, mengevaluasi,  dan mengerjakan soal – soal yang diberikan siswa 

tidak menganalisis dan mengevaluasi soal dengan baik sehingga hasil yang 

diperoleh tidak sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Ada beberapa teknik yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yaitu salah satunya 

dengan menggunakan teknik pembelajaran “QFT”.  

The Question Formulation Technique (QFT) merupakan sebuah teknik yang 

dikembangkan oleh The Right Question Institute (RQI) yang diciptakan oleh Dan 

Rothstein and Luz Santana pada tahun 2011 (Dan & Luz, 2011,2). QFT dirancang 

untuk memfasilitasi pengajuan pertanyaan, dan memikirkan lebih dalam pertanyaan 
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yang dibuat oleh seseorang itu sendiri, memperbaiki kesalahan dalam pertanyaan, 

dan memprioiotaskan penggunaannya. QFT terdiri dari enam langkah dalam proses 

aplikasinya yaitu: 1. Review the Rules for Producing Questions, 2. Produce Your 

question, 3. Categorize Your Questions, 4. Prioritize your Questions, 5. Discuss 

Next Step, 6. Reflection  

Teknik  “QFT” sangat tepat diterapkan di Sekolah XYZ khususnya kelas tiga 

mengingat teknik ini belum pernah diterapkan sebelumnya. Teknik pembelajaran 

“QFT” akan menjadi hal yang baru bagi siswa terutama siswa kelas tiga di Sekolah 

XYZ. Untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan teknik “QFT”, siswa akan 

meningkatkan kesadaran metakognitif, kemampuan memecahkan masalah yang 

terdapat dalam teks, dan hasil belajar kognitif.   

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Hasil wawancara terhadap guru – guru paralel kelas tiga bidang studi Social 

Studies didapatkan beberapa informasi tentang: 1. kesadaran metakognitif,  hampir 

60 % siswa masih belum menerapkan dimensi kesadaran metakogntif planning, 

monitoring, dan evaluation dari 5 dimensi kesadaran metakognitif  yang disebutkan 

dalam mengerjakan tes ataupun latihan. Hal ini terbukti ketika siswa hanya diam 

tidak melakukan apa – apa beberapa menit sampai pada akhirnya hasil yang 

diperoleh tidak maksimal dalam pengerjaan tugas ataupun tes khususnya mata 

pelajaran Social Studies. Perlu dilakukan teknik pembelajaran untuk meningkatkan 

kesadaran metakognitif siswa yaitu salah satunya teknik pembelajaran “QFT”, 

sehingga teknik ini akan membantu siswa untuk merencanakan apa yang harus 

dilakukan sebelum mengerjakan tugas, memonitor strategi yang telah dirancang 
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selama pengerjaan tugas, serta mengevaluasi proses dan startegi yang digunakan 

dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru., 2. Kemampuan memecahkan 

masalah melalui informasi yang didapatkan dalam teks bacaan. Siswa belum logis 

dalam menyusun langkah – langkah pemecahan masalah, menentukan strategi 

pemecahan masalah, dan mencari strategi pemecahan masalah. Siswa kelas tiga di 

sekolah XYZ cenderung mencari bantuan instan ketika berada dalam masalah 

tertentu dalam kesehariannya yang pada akhirnya proses penyelesaiannya tidak 

dapat diselesaikan sendiri namun selalu ada intervensi guru – guru dalam 

menyeleseaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. 3. Hasil belajar kognitif, 

berdasarkan hasil ujian term satu tahun ajaran 2017/2018 belum mencapai rata - 

rata 90 % dan belum mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi soal – 

soal latihan maupun tes. Hal inilah yang menjadi perhatian guru – guru Social 

Studies khusnya kelas tiga sampai saat ini, sedangkan pada bagian soal – soal logika 

yang butuh pemahaman, analisa, dan evaluasi, masih belum mencapai target yakni 

dari 10 bentuk soal logika hanya bisa dijawab dengan baik oleh siswa sebanyak 5 

soal. Siswa kelas tiga Sekolah Dasar XYZ belum mampu memahami, menganalisa, 

dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam gambar dengan baik. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, teknik QFT merupakan salah 

satu teknik pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran metakognitif, kemampuan 

memecahkan masalah, dan hasil belajar kognitif.  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka yang menjadi objek masalah 

penelitian ini dibatasi hanya pada kesadaran metakognitif, kemampuan  
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memecahkan masalah, dan hasil belajar kognitif.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Apakah ada perbedaan kesadaran metakognitif sebelum dan sesudah 

menggunakan teknik QFT? 

2) Apakah ada perbedaan memecahkan masalah dalam bentuk teks bacaan 

sebelum dan sesudah menggunaakan teknik QFT? 

3) Apakah ada perbedaan hasil belajar kognitif sebelum dan sesudah 

menggunakan teknik QFT? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :  

1) perbedaan kesadaran metakognitif siswa melalui teknik QFT. 

2) perbedaan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah melalui teknik 

QFT. 

3) perbedaan hasil belajar kognitif siswa melalui teknik QFT. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diperoleh guru dari hasil penelitian ini yaitu: 

1) memberikan variasi teknik pembelajaran dengan menggunakan teknik 

pembelajaran QFT untuk meningkatkan kesadaran metakognitif, 
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kemampuan memecahkan masalah, dan hasil belajar kognitif pada 

bidang studi Social Studies. 

2) mengembangkan kompetensi melalui teknik pembelajaran yang 

berbeda dalam pelajaran Social Studies. 

3) meningkatkan kreativitas guru dalam merancang desain pembelajaran 

dalam meningkatkan kesadaran metakognitif, kemampuan 

memecahkan masalah, dan hasil belajar kognitif dengan menggunakan 

teknik pembelajaran QFT. 

 

1.7  Sistematika Penulisan  

Laporan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : Bab I Pendahuluan 

yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil 

penelitian. Bab  II Kajian teoritis, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. 

 Bab pertama berisi gambaran umum latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah pada kesadaran metakognitif, kemampuan memecahkan masalah dalam 

teks bacaan, dan hasil belajar kognitif. Dari latar belakang dan identifikasi tersebut 

didapatkan perbedaan hasil dengan menggunakan teknik QFT pada kelas 

eksperimen dan metode ceramah pada kelas kontrol, masalah yang dibahas diberi 

batasan untuk lebih fokus, kemudian permasalahan penelitian dirumuskan 

selanjutnya kepada manfaat teoritis dan praktis penelitian.  

 Bab kedua berisi landasan teori tentang kesadaran metakognitif, 

kemampuan memecahkan masalah, hasil belajar kognitif yang terdiri dari dimensi 

– dimensi dan indikator – indikator yang digunakan dalam peneletian ini, dan 
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tahapan – tahapan teknik pembelajaran QFT, kajian literatur dan kerangka teori 

yang mendukung ide – ide yang dikembangkan dalam hasil penelitian ini yang 

kemudian menjadi acuan pembahasan yang berdasar pada kajian literatur.  

 Bab ketiga berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yakni 

metode penelitian kuantitatif eksperimen yang dirancang dengan menggunakan 

kelompok kontrol (pretest dan postest) dan kelompok eksperimen (pretest dan 

postest). Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar XYZ dengan subyek penelitian 

siswa kelas Tiga Putih dan Tiga Kuning. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai 

bentuk dan uji instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data 

penelitian ini dilakukan dengan sistematis, terencana dan melalui konsep ilmiah 

dengan prosedur mulai dari memilih masalah, mengidentifikasi masalah, 

melakukan studi literatur, membuat rancangan penelitian, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan data, mengorganisasi dan mendeskripsikan data, melakukan 

analisis data dan membuat laporan penelitian.  

 Bab keempat berisi hasil penelitian yang telah diuji statistik, dan juga berisi 

tentang pembahasan dan penyampaian temuan penelitian berdasarkan data –data 

yang diperoleh serta diikuti dengan pembahasan temuan tersebut. Dalam 

melakukan pengujian data dilakukan dengan dengan menggunakan pengujian 

statistik menggunakan program SPSS. 

Bab kelima berisi tentang jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tentang 

penelitian, kesimpulan, implikasi dan saran yang berhubungan dengan kesadaran 

metakognitif, kemampuan memecahkan masalah, hasil belajar kognitif, maupun 

teknik pembelajaran QFT. 

 




