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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

 Dari masa kanak-kanak, kondisi lingkungan memiliki dampak pada proses 

belajar (Yu & Patterson, 2010). Transisi dari sekolah dasar ke sekolah pertama 

yang baik sangat penting untuk kesuksesan akademik (Theriot & Dupper, 2010).  

Sekolah menengah pertama menyediakan lingkungan sosial dan akademik yang 

sepantasnya untuk remaja dan merupakan sebuah landasan untuk sekolah 

menengah (Simmons-Morton, Crump, Hayne, & Saylor, 1999; Verešová & Malá, 

2016). Siswa juga memiliki beberapa guru, sehingga membangun hubungan yang 

baik dengan murid menjadi suatu hal yang menantang di sekolah menengah 

pertama (Véronneau & Dishion, 2011).  

Individu menjadi kurang puas terhadap sekolah, kurang berkomitmen, dan 

kurang menyukai guru-gurunya (Santrock, 2011). Hal ini dikarenakan adanya 

perubahan struktur sekolah yang berbeda saat berbeda saat berada di sekolah 

dasar, jumlah guru dan mata pelajaran yang lebih banyak, tugas sekolah menjadi 

lebih sulit, sehingga memberikan tanggung jawab yang lebih banyak kepada 

individu untuk fokus pada pencapaian dan performa akademik sehingga 

membutuhkan kemampuan pengorganisasian yang baik serta mengharapkan 

individu menjadi mandiri (Santrock, 2011; Im, Hughes, Kwok, Puckett, & Cerda, 

2013; Véronneau & Dishion, 2011; Coelho & Romão, 2017).  

Tanggung jawab siswa adalah untuk fokus pada pencapaian dan performa 

akademik. Namun, pencapaian dan performa akademik tersebut tidak dapat 

tercapai jika siswa tidak memiliki kemampuan akademik. Kurangnya kemampuan 
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akademik pada siswa memiliki konsekuensi terjadinya kegagalan akademik 

berulang kali walaupun siswa memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi 

ekspektasi akademik (Al-Zoubi & Younes, 2015). Salah satu kemampuan 

akademik yang penting dalam mendukung kesuksesan siswa di sekolah adalah 

membaca (Horowitz-Kraus, Schmitz, Hutton, & Schumacher, 2017). Dalam 

menguasai konten kurikulum dari berbagai mata pelajaran, kemampuan dalam 

membaca dan memahami teks merupakan hal yang penting (Nippold, 2017). 

Dalam proses pemahaman membaca, Chellamani (2017) menjelaskan bahwa 

individu membutuhkan kesadaran, terutama penggunaan strategi untuk 

mendukung pemahamannya (kesadaran terhadap strategi) dan cara-cara dalam 

mengaplikasikan strategi tersebut (kontrol terhadap strategi). 

UNESCO Institute for Statistics (2017), 230 juta remaja tidak memenuhi 

syarat kemampuan membaca, 137 juta remaja diantaranya masih bersekolah. 93 

juta yang tersisa tidak bersekolah dan ada yang tidak dapat menyelesaikan 

pendidikannya.  Di Indonesia sendiri hasil dari Indonesia National Assessment 

Programme (INAP) pada tahun 2016, persentase kemampuan membaca di 

Indonesia yang kurang baik sebanyak 46.83% (Kementrian Pendidikan dan 

Budaya, 2016).   

Permasalahan yang di temukan jika kemampuan membaca tidak tercapai 

yang di sampaikan oleh UNESCO Institute for Statistics (2017) bahwa 

kemampuan membaca yang kurang baik pada remaja menunjukkan bahwa remaja 

tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kurangnya kemampuan membaca 

yang baik menunjukkan korelasi yang positif terhadap risiko angka putus sekolah 

yang tinggi (UIS, 2017). Kemampuan membaca yang kurang baik juga menjadi 
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wujud pencapaian akademik yang lemah, karena membaca merupakan hal yang 

penting dalam kesuksesan siswa.  

Dari permasalahan membaca yang sudah dijabarkan sebelumnya, masalah 

utama dari membaca pada remaja adalah karena individu tidak menyadari proses 

pemantauan dalam membaca dan penggunaan strategi untuk memahami bacaan 

(Larkin, 2010). Masalah di atas merupakan salah satu contoh masalah yang 

dihadapi pada masa transisi yang membutuhkan kesadaran dan pengetahuan 

terhadap strategi. Metakognisi merupakan kesadaran individu terhadap proses 

berpikirnya, dan strategi yang ia gunakan (Jaleel & Premachandran, 2016).   

Proses metakognisi mendorong individu untuk berpikir mengenai 

pemahamannya akan tuntutan dari tugas dan pengalaman-pengalaman individu 

dalam menyelesaikan masalah yang sama untuk membantu individu dalam 

menentukan strategi secara eksplisit (Pennequin, Sorel, Nanty, & Fontaine, 2010). 

Penggunaan metakognisi yang efektif dapat membantu individu menyadari 

kemampuannya dalam memproses informasi, mengetahui dasar dari tugas-tugas 

kognitif, dan mampu membentuk strategi dalam menghadapi tugas kognitif 

tersebut (Schneider, 2008). Metakognisi dapat membantu individu dalam 

menyelesaikan tugas akademik dengan efektif (Lai, Zhu, Chen, & Li, 2015). 

Metakognisi penting dalam pencapaian akademik siswa karena metakognisi 

merupakan dasar yang penting dalam penggunaan proses berpikir yang efektif 

(Akturk & Sahin, 2011).  

Pentingnya penggunaan metakognisi dalam pencapaian akademik adalah 

siswa yang memahami dan menyadari proses berpikirnya, mampu mewujudkan 

proses berpikir yang abstrak tersebut kedalam aksi nyata seperti melakukan 
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perencanaan, mengontrol pembelajaran, menentukan tujuan, berpikir kritis, dan 

lain-lain (Armstrong, 2016). Fungsi eksekutif ini membantu individu dalam 

meregulasi dan memantau kemampuannya dalam mengoranisasi, fokus, dan 

mengontrol pengalamannya (Hoerr, 2013).  Namun, dalam penggunaan 

metakognisi, individu dapat menemukan kesulitan dalam proses menemukan 

informasi, terutama dalam menyaring dan mengintegrasikan informasi tersebut, 

karena proses ini membutuhkan pemahaman individu mengenai dirinya sendiri 

terutama dalam kebutuhan, tujuan, dan kemampuan (Bowler, 2008). 

Dalam menyelesaikan permasalahan belajar, individu membutuhkan 

perencanaan, waktu, pengorganisasian yang baik, memantau progres dalam 

menyelesaikan masalah, memahami permasalahan, dan membutuhkan ketahanan 

serta usaha (Larkin, 2010). Mengatasi emosi, menahan godaan, meregulasi 

pemikiran, dan memantau serta mengontrol proses berpikir dan motivasi dalam 

pembelajaran merupakan kemampuan yang berbeda-beda pada tiap individu 

(Roebers, Cimeli, Röthlisberger, & Neuenschwander, 2012). Grit membantu 

individu dalam menentukan respon yang dapat diberikan ketika ada yang salah 

(Hoerr, 2013).  

Grit didefinisikan sebagai ketahanan dan gairah dalam upaya yang 

terfokus untuk mencapai kesuksesan dalam tugas terlepas dari tantangan yang 

muncul, serta kemampuan dalam mengatasi rintangan (Duckworth, Peterson, 

Matthew, & Kelly, 2007; Sturman & Zappala-Piemme, 2017). Karakteristik grit 

mendeskripsikan kecenderungan individu dalam berpikir, berperilaku, dan apa 

yang individu rasakan dalam suatu waktu dan situasi dimana kecenderungan 

individu tersebut relatif stabil (Roberts, Harms, Smith, Wood, & Webb, 2006). 
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Dalam menghadapi tantangan, grit memerlukan usaha yang keras dalam 

mempertahankan usaha dan minat dari waktu ke waktu terlepas dari kegagalan, 

kesulitan, dan stabilitas dalam proses, sama seperti lari maraton, individu dengan 

grit akan mencapai prestasinya dengan daya tahan sebagai keuntungannya 

(Duckworth et al., 2007). 

Grit penting dalam pencapaian akademik karena grit menjadi sarana bagi 

individu dalam menggunakan minat dan ketahanannya untuk mengubah bakat 

menjadi sebuah kemampuan, karena walaupun bakat itu penting, tapi bakat 

hanya menjadi potensi yang tidak terpenuhi jika tidak ada usaha ataupun grit 

(Baruch-Feldman, 2017). Peranan grit dalam mendorong penggunaan 

metakognisi yang efektif, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Griffin, 

Wiley, dan Thiede (2008) menyatakan bahwa ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi pemantauan dari individu, yaitu faktor kontekstual  dan 

perbedaan individu. Dalam hal ini, grit menjadi faktor pembeda bagi tiap 

individu dalam penggunaan metakognisi. Tanpa grit, individu yang biasanya 

dapat menyelesaikan tugas dan mencapai tujuannya dengan mudah, akan merasa 

kesulitan saat menemukan tantangan dalam menyelesaikan tugasnya, dan hal ini 

dapat menyebabkan internalisasi pada individu sehingga ia akan merasa bahwa 

selalu ada kekurangan pada dirinya (Bell-Robinson, 2016). 

Sudah ada penelitian mengenai hubungan grit terhadap metakognisi 

sebelumnya, namun penelitian ini dilakukan di Turki kepada mahasiswa yang 

sedang menjalani pendidikan Strata-1 (Arslan et al., 2013). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Arslan et al. (2013) menunjukkan adanya keterkaitan antara grit 

dan metakognisi. Namun, penelitian mengenai grit lebih banyak di lakukan 
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terhadap mahasiswa, dewasa muda, maupun dewasa madya. Penelitian ini 

dilakukan pada remaja karena pada masa remaja merupakan masa yang penting 

dalam pembentukan identitas, yang di dorong oleh aspek sosio-emosional dan 

cenderung menunjukkan perilaku yang impulsif (Pasupathi & McLean, 2010; 

Shaffer & Kipp, 2010), dan merupakan masa yang sulit dalam menemukan grit, 

serta masa di mana kegagalan menjadi sebuah kehancuran bagi individu (Baruch-

Feldman, 2017).  

Grit tidak hanya berusaha dengan keras saja, namun mencapai tujuan 

jangka panjang dengan berkomitmen terhadap usaha dan tidak keluar dari jalur, 

dan tidak membiarkan rasa frustrasi dan kegagalan menjadi penghalang (Lee, 

2016 dalam Lee, 2018). Selain itu, metakognisi penting untuk di teliti di remaja 

terutama pada masa transisi, karena seiring berkembangnya zaman, tujuan utama 

dari pendidikan formal tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi 

juga menyiapkan siswa untuk dapat mengedukasi dirinya setelah mereka lulus 

dari sekolah, karena dengan kemampuan metakognisi siswa dapat meningkatkan 

pengetahuan mereka (Peklaj, 2001). Sehingga penting untuk melakukan penelitian 

mengenai grit terhadap remaja karena grit menyediakan kemampuan pada 

individu untuk dapat menetapkan tujuan jangka panjang, menjadi salah satu 

variabel yang berkontribusi dalam pencapaian individu, dan dapat dilatih (Reed & 

Jeremiah, 2017).  

1.2 Rumusan Masalah 

 Grit merupakan faktor pembeda dalam penggunaan metakognisi pada 

siswa-siswi sekolah menengah pertama, dan sudah ada penelitian mengenai 
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pengaruh grit terhadap metakognisi. Sehingga rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari grit terhadap metakognisi 

pada siswa-siswi sekolah menengah pertama? 

2. Jika terdapat pengaruh yang signifikan dari grit terhadap metakognisi pada 

siswa-siswi sekolah menengah pertama, seberapa kuat pengaruh tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh grit 

terhadap metakognisi pada siswa-siswi sekolah menengah pertama, dan 

mengetahui kekuatan pengaruh dari grit terhadap metakognisi pada siswa-siswi 

sekolah pertama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kontribusi khususnya pada bidang Psikologi Kognitif dan 

Psikologi Pendidikan dalam melihat pengaruh grit terhadap metakognisi 

pada siswa-siswi sekolah menengah pertama.  

2. Manfaat teoritis lainnya adalah menjadi bahan acuan studi lanjutan 

mengenai grit dan metakognisi dalam bidang Psikologi.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi acuan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan performa 

akademik.  
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2. Membantu sekolah, khususnya Bimbingan dan Konseling dalam 

memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai grit dan metakognisi. 

3. Membantu sekolah, khususnya Bimbingan dan Konseling dalam aspek 

pengenalan diri siswa. 

4. Membantu orang tua dan siswa, terutama remaja, untuk melatih grit dan 

metakognisi, serta membantu siswa dalam aspek pengenalan diri. 

 

   

 

   

 

 


