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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI METAKOGNITIF SISWA  

DALAM PEMBELAJARANPENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 BERBASIS KURIKULUM 2013 DIKelas XI SMA N 12 Bandar 

Lampung 

 

Oleh : 

FitriYanti  

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa metakognitif 

memiliki perananyang sangat penting untuk dimiliki setiap siswa 

dalam membantu proses perkembangan kogniti fserta dalam mencapai 

keberhasilan belajarnya .Dalam kenyataannya guru PAI sebagai 

perancang kegiatan belajar belum memahami secara terstruktur apa itu 

metakognitif. Masih banyak pendidik PAI yang kurang memahami 

bagaimana cara mengetahui metakognitif pada peserta 

didiknya.Padahal untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan 

mencapai suatu tujuan pendidikan menbutuhkan komponen-

komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung.Salah satu 

dimensi pengetahuan yang harus tercapai dalam Kurikulum 2013 

adalah metakognitif. Kemampuan metakognitif akan mengarahkan 

siswa untuk berfikir secara independen, optimal dan kritis. Dengan 

penelitian  ini diharapkan dapat ditemukan kemampuan metakognisi 

siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis 

kurikulum 2013. Oleh karena itu pembelajaran pendidikan agama 

Islam haruslah didukung dengan metode yang memadai agar  

kemampuan metakognisi siswa dapat ditemukan dan dikembangkan 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mengambil latar SMA N 12 Bandar Lampung. Subjek penelitian ini 

adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, guru PAI,serta 

peserta didik SMA N 12 Bandar Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan tes tertulis,wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Tes tertulis diikuti oleh 10 siswa yang 

terdiri dari masing-masing siswa berkemampuan PAI tinggi, sedang, 

dan rendah yang dipilih berdasarkan nilai UTS PAI  dan rekomendasi 

dari guru. Hasil tes tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis 

kemampuan metakognitif siswa. Teknik analisis data pada penelitian 



 
 

iii 
 

ini dengan langkah-langkah reduksi data, display data dan penarikan 

kesimpulan dengan memaparkan secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan Metakognitif peserta didik pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasiskurikulum 2013 

terbilang cukup baik dan masih perlu kembangkan melalui bantuan 

danbimbingan guru PAI. Peserta didik menyadari dan 

mengorganisasikan pemikiran dalam belajarnya, namun belum 

sepenuhnya mampu menilai pencapaian tujuandan mengevaluasi 

prosedur yang digunakan.1) kemampuan metakognitif siswa dengan 

kemampuan PAI  tinggi berada pada tingkat 4 yaitu Reflective Use. 2) 

kemampuan metakognitif siswa dengan kemampuan PAI sedang 

berada pada tingkat 3 yaitu Strategic Use. 3) kemampuan metakognitif 

siswa dengan kemampuan PAI rendah berada pada tingkat 2 yaitu 

AwareUse. 

Kata Kunci : Metakognitif, Pendidikan Agama Islam, Kurikulum 

2013 
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MOTTO 

 انّهِه َرُصْوُل َقاَل:  َقاَل َعْىُه انّهٌه َرِضَي َأْوِس ْبِه َشدَّاِد َعْه

 َوَعِمَم َوْفَضُه َداَن َمْه َاْنَكّيُش: "َوَصهََّم َوَاِنِه َعَهْيِه انّهٌه َصهَّي

 َوَتَمىَّي اَه َهَوا َوْفَضُه َاْتَبَع َمْه ِجُز َوانَعا اْنَمْوِت َبْعَد ِنَما
 ".انّهِه َعَهي

 

Artinya: Syaddad bin Aus r.a. berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: “Orang cerdas adalah yang menghisab 

(introspeksi) dirinya serta beramal untuk kehidupan 

sesudah kematian. Sedangkan orang lemah adalah 

yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta 

berangan-angan terhadap Allah SWT.” (HR. 

Tirmidzi. Ia berkata: “Hadits ini hadits hasan”).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Judul merupakan bagian terpenting dan mutlak 

kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena 

judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan 

gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya, Skripsi 

ini berjudul “Implementasi Metakognitif Siswa Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kurikulum 2013 

Di Kelas Xl SMA N 12 Bandar Lampung. 

Adapun penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut  

1. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, proses 

menerapkan pada mempraktekkan teori.
1

 Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2. Metakognitiif 

Metakognitif  pada  dasarnya  merupakan  kegiatan  

”berpikir tentang berpikir”,  yaitu  merupakan  kegiatan  

mengontrol  secara  sadar  tentang proses kognitifnya  sendiri.
2
 

Kegiatan  metakognitif meliputi kegiatan berfikir untuk 

merencanakan, memonitoring, merefleksi  bagaimana 

menyelesaikan suatu  masalah. Bisa dikatakan bahwa 

metakognisi merupakan proses yang melibatkan kemampuan 

memonitor diri terhadap  pengetahuan pribadi. 

 

 

                                                             
1 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, 

(Ciputat: Taching, 2005), h. 70.  
2 Srini M. Iskandar, “Pendekatan Keterampilan Metakognitif Dalam 

Pembelajaran Sains Di Kelas”. Jurnal Program Studi Pendidikan Kimia, FMIPA, 

Universitas Negeri Malang, Vol. 2. No. 2 (Desember 2014), h. 14-15. 
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3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar.
3
 

  Adapun pendidikan agama Islam menurut H. Abdul Rachman 

Saleh dalam Mahfudh Shalehudin merupakan usaha sadar 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya 

kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai way of life (jalan kehidupan).
4
 

4. Kurikulum 2013  

Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang 

dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

kemampuan sof skills dan hard skills yang berupa sikap, 

keterampilan dan pengetahuan.
5

 Kurikulum 2013 berpusat 

pada peserta didik. Artinya, peserta didik diminta untuk 

mengamati lingkungan sekitar dan kemudian menyimpulkan 

sendiri dari hasil pengamatan.  

Berbasis kurikulum 2013 yang dimaksut oleh penulis 

adalah pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum 

2013 yang dalam prosesnya menggunakan pendekatan 

saintifik dan penilaian autentik sebagai cirri khasnya.  

5. SMA Negeri 12Bandar Lampung 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung adalah lembaga 

pendidikan formal sebagai wadah pembinaan pengembangan 

ilmu pengetahuan tingkat menengah atas. Merupakan tempat 

penulis mengadakan penelitian atau obye kpenelitian tentang 

penerapan metakognitif. 

 

 

 

                                                             
3Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/ajar (31 

juli 2019). 
4 Mahfudh Shalehudin, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Surabaya: PT 

Bina Ilmu, 1987), h. 8. 
5M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTS, & SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 16. 
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B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pelaksanan pembelajaran pendidikan 

agama islam berbasis kurikulum 2013  

2. Untuk mengetahui penerapan metakognitif siswa dalam 

pembelajaan PAI berbasis kurikulum 2013. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6

  Pendidikan dapat 

menjadikan individu memiliki derajat tinggi di sisi Allah swt. 

Sebagaimana firmannya dalam QS. Al- Mujadillah ayat 11. 

                   

                  

                  

      

Artinya :   Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-

Mujadillah : 11)
7
 

                                                             
6 UU RI no 23 tahun 2003, Tentang sisdiknas 
7 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponegoro, 2011), h. 206. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. akan 

mengangkat derajat orang mukmin yang beriman dan beramal 

saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok ini menjadi 

lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, 

melainkan juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik 

secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Ilmu yang 

dimaksud bukan saja ilmu agama, melainkan juga ilmu apapun 

yang bermanfaaat dengan tujuan membuat manusia yang awalnya 

tidak tahu menjadi tahu (Daradjat, 2008).
8
 

Pendidikan (Zakiah, 2017) adalah proses perubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, 

proses, perbuatan, cara mendidik.
9

 Pendidikan merupakan hal 

terpenting dalam kehidupan ini, untuk menentukan arah laju 

perjalanan suatu bangsa, generasi yang akan datang. Hal ini 

diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi yang telah ada 

pada diri peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya secara aktif apabila guru dapat menciptakan suasana 

belajar dan proses pembelajaran yang efektif. Efektifitas 

pembelajaran dapat diukur dari pencapain tujuan pembelajaran 

sesuai dengan rencana yang telah diterapkan.
10

 

Pembenahan mutu pendidikan terus-menerus dilakukan 

oleh pemerintah demi terciptanya suatu negara yang berkualitas 

serta mampu bersaing dengan negara-negara lain. Salah satunya 

melalui perubahan kurikulum. “Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu”. 

Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mengalami 

perubahan dalam rangka penyempurnaan guna tercapainya tujuan 

                                                             
8 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet. III; Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), h. 72. 
9 Imam syafe‟I, Tujuan Pendidikan Islam, (Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam), Vol, 6 h. 153. 
10 Dadang Sukirman, Microteaching (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 60. 
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pendidikan nasional. Saat ini kurikulum diberlakukan di 

Indonesia adalah kurikulum 2013, merupakan perbaikan dari 

kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 bertujuan agar dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, inovatif dan kreatif 

melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

terintegrasi.
11

Di dalam kurikulum 2013, memuat beberapa 

kecerdasan dan salah satu kecerdasan yang harus dikuasai adalah 

kecerdasan metakognitif. Penguasaan terhadap kecerdasan 

metakognitif itu disebutkan dalam kompetensi inti nomor tiga 

yang berbunyi “memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif  

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah (Nasional, 2013).
12

 

Kurikulum 2013 siswa sangat ditekankan untuk memiliki 

kemandirian dalam belajar dengan proses eksplorasi yang tentu 

saja diarahkan oleh guru sebagai fasilitator. Sebagai seorang guru 

(pendidik) dalam era globalisasi, para pendidik dituntut untuk 

melihat kondisi di lapangan pendidikan dan zaman serta kondisi 

sosial kemasyarakatan, mengetahui problematika yang 

dihadapinya agar materi yang di sampaikan dapat mengenai 

sekaligus sesuai dengan sasaran yang dihadapi dalam hal 

perubahan masyarakat kearah kecermerlangan.
13

 Selain itu, 

kurikulum 2013 merancang proses pembelajaran yang 

mengedepankan pengalaman personal dan kolektif melalui 

pengamatan, bertanya, menalar dan berani bereksperimen yang 

tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kreativitas anak 

                                                             
11  Esti Ismawati, Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar, 

(Yogjakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 252. 
12Salinan Lampiran Permendikbud No.64 tahun 2013 tentang Standar Isi.  
13 Marjuni, Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Diskursus Pembebasan 

Kaum Mustadh‟afin (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 79. 
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didik(Syafe‟I, 2015).
14

 Proses pembelajaran independen 

terbimbing ini diyakini mampu mengantarkan siswa untuk 

memiliki pemikiran kritis dan reflektif dalam proses 

pembelajaran yang pada akhirnya memberikan pengaruh untuk 

hasil belajar mereka. Pemikiran kritis erat kaitannya dengan 

dimensi pengetahuan dimana proses belajar menjadi bagian 

terpenting didalamnya. Metakognitif mengendalikan enam 

tingkatan aspek kognitif yang didefinisikan oleh Benjamin Bloom 

dalam taksonomi Bloom yang terdiri dari tahapan ingatan, 

pemahaman, terapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Pada tahun 

1991 taksonomi ini direvisi oleh David Krathwohl menjadi 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta (creating) sesuai kemampuan siswa.  

Sebagaimana yang sudah kita ketahui salah satu tuntutan 

dalam dimensi pengetahuan adalah siswa mampu memiliki 

pengetahuan dan keterampilan metakognitif. Aspek metakognitif 

inilah yang akan menjadi salah satu komponen dalam penelitian 

ini. Istilah metakognisi diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 

1976, Menurut Flavell metakognitif mengacu pada pengetahuan 

atau kesadaran seseorang tentang proses berfikir dirinya sendiri 

dan pengendalian diri selama berfikir (Ferida Dwi 

Prasetyoningrum, n.d.).
15

 Metakognitif merupakan keterampilan 

siswa dalam mengatur dan mengontrol proses berfikirnya. 

Dimana siswa benar-benar mampu memonitor serta 

mengevaluasi segala potensi, kelemahan dan cara belajar yang 

sesuai untuk mereka. Secara sederhana, metakognitif dapat 

didefinisikan sebagai “thingking about thinting” yang artinya 

berfikir tentang berfikir. 

Menurut (Syahmani, 2016)
16

 dalam jurnalnya, bahwa 

Seorang pendidik berperan penting dalam memilih model 

                                                             
14 Syafi‟i, Pengembangan Kurikulum, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 

2014), h.106. 
15 Ferida Dwi Prasetyoningrum, Ali Mahmudi, “Pengaruh Strategi 

Metakognitif Tehadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa”. Jurnal 

Pendidikan Matematika, Vol. 6 No. 4, h. 21. 
16  Sri Hidayati dan Syahmani, “Meningkatkan keterampilan metakognisi 

dan hasil belajar siswa melalui penggunakan model Self Regulated Learning (SRL) 

pada materi hidrolisis garam”, Jurnal Quantum 7, No.2, 2016,h.136. 



7  

 

pembelajaran agar dapat memfasilitasi siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan metakognisi. 

Keterampilan metakognisi merupakan keterampilan mental yang 

mendorong siswa untuk berpikir dan mengontrol mengenai benar 

atau tidaknya langkah yang sudah mereka lakukan dalam 

memecahkan masalah, sehingga memungkinkan siswa untuk 

memahami proses mereka berpikir dan konsep yang mereka 

pelajari. Oleh karena itu, keterampilan metakognisi memiliki 

peranan penting dalam kesuksesan belajar, mengingat 

keterampilan metakognisi memungkinkan siswa mampu 

mengelola kecakapan kognitif dan mampu melihat kelemahannya 

sehingga dapat dilakukan perbaikan pada tindakan-tindakan 

berikutnya.  

Metakognisi berbeda dengan proses kognitif, 

metakognitif merupakan suatu kemampuan dimana individu 

berdiri diluar kepalanya dan mencoba untuk memahami cara ia 

berpikir atau memahami proses kognitif yang dilakukannya 

dengan melibatkan komponen-komponen perencanaan, 

pengontrolan dan evaluasi.
17

 Salah satu tujuan metakognitif yakni 

membuat siswa mampu mengenali masalahnya sendiri dan 

mencari solusi atas masalahnya sendiri. Siswa akan belajar 

mengenali dirinya, me-manage kognitifnya. Dapat dikatakan 

metakognitif yakni kemampuan monitor diri tentang kemampuan 

diri atau self-knowledge monitoring.
18

 Siswa akan mampu me-

manage hingga mengoreksi kapasitas, kesulitan, cara belajar 

mereka hingga alokasi waktu yang meeka butuhkan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas tertentu. Dengan 

begitu siswa akan lebih mandiri.  

Dalam konteks Islam, secara intrinsik metakognisi sudah 

tertera dalam Al- Qur‟an pada surat Al Hasyr ayat 18 yang 

berbunyi: 

                                                             
17  Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 133 
18

Jeanne Ellis Ormarod, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa 

Tumbuh dan Berkembang, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 370 
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Artinya  : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. ( QS. Al Hasyr ayat 18)(Departemen Agama, 2005)
19

 
 

Ayat ini mengandung sebuah penjelasan tentang perintah 

Allah agar seluruh manusia yang beriman melakukan introspeksi 

diri. Introspeksi diri yang dilakukan dengan memperhatikan serta 

memikirkan apa yang sudah dikerjakan. Ini juga berlaku dalam 

konteks berpikir. Persis dengan definisi dasar metakognisi 

dimana kita harus bisa memikirkan dan mengevaluasi cara 

berpikir kita dalam memahami suatu materi.  

Salah satu masalah dalam dunia pendidikan yaitu peserta 

didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya dan menjadikan sebuah pelajaran tersebut menjadi 

bermakna. Terkadang dalam proses pembelajaran peserta didik 

hanya diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi. 

Sehingga otak anak seakan dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

informasi yang diingatnya itu, untuk kemudian 

menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah membantu 

peserta didik memahami konsep utama dalam suatu subjek, 

bukan sekedar mengingat fakta yang terpisah-pisah.
20

hal ini tidak 

terlepas dari model dan strategi yang digunakan pendidik ketika 

pembelajaran. Pembelajaran yang efektif akan memberi stimulus 

positif bagi cara berpikir siswa.  

                                                             
19 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegoro,2011), h. 155.  
20 John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). 

Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 351 
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Terkait permasalahan kemampuan metakognisi peserta 

didik, di SMAN 12 bandar lampung juga mengalami 

permasalahan terkait dengan kemampuan metakognisi peserta 

didik. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru 

pendidikan agama Islam yaitu Bapak Sukirman M.Pd.I dan salah 

seorang peserta didik yang bernama Sri Wahyuni pada Senin, 23 

Oktober 2019 di SMAN 12 Bandar Lampung. Berdasarkan dari 

proseswawancara diperoleh informasi bahwa masih adanya 

sejumlah peserta didik yang kesulitan dalam meningkatkan 

kemampuan metakognisinya, karena ruang untuk kemampuan 

metakognisi kurang diberdayakan maka hal tersebut 

menyebabkan kesulitan bagi peserta didik dalam peningkatkan 

kemampuan metakognisinya, hal ini ditandai dengan kurangnya 

kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Padahal 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam 

telah menggunakan kurikulum2013 dengan pendekatan scientific 

dimana pendekatan ini dipercaya mampu terjadinya peningkatan 

kemampuan berpikir peserta didik. Sedangkan menurut peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang terjadi di lapangan, bahan 

ajar yang digunakan hanya berupa buku paket dan materi-materi 

yang ditampilkan menggunakan LCD yang diperoleh dari internet 

yang membuat peserta didik lebih banyak mendengarkan dan 

mencatat materi sehingga membuat pelajaran menjadi monoton. 

Kenyataan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

yang dilakukan selama ini semata-mata hanya menekankan pada 

penguasaan konsep kognitif yang dijaring dengan tes tulis 

objektif, sedangkan ruang untuk metakognisi kurang 

diberdayakan. Kegiatan belajar seperti ini membuat peserta didik 

cenderung belajar mengingat atau menghafal dan tanpa 

memahami atau tanpa mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. 

Akibatnya, ketika peserta didik dihadapkan dengan masalah 

mereka mengalami kesulitan untuk memecahkannya.  Kesulitan 

ini menyebabkan semakin menurunnya hasil belajar peserta 

didik. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu peserta didik yang 

bernama Sri Wahyuni, Ia menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran, guru juga cenderung menjelaskan atau 

memberikan segala sesuatu kepada peserta didik, sehingga 
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pembelajaran pendidikan agama Islam terkesan hanyapemberian 

dogma-dogma agama yang harus didengar dan diterima peserta 

didik tanpa melewati serangkaian proses berpikir ilmiah. Mereka 

kurang memberi tugas berupa pemecahan masalah baik secara 

individual maupun kelompok. 

Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam berjalan kaku, tidak menarik, serta 

kurang merangsang kemampuan metakognisi peserta didik. 

Disamping proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

kurang didukung oleh pendekatan scientific, sumber belajar yang 

dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kemampuan 

metakognisi juga tidak mumpuni. Kemampuan metakognisi 

untuk memecahkan masalah dipandang perlu dimiliki oleh 

peserta didik, terutama yang sudah dalam tingkat SMA.  

Kemampuan ini dapat membantu peserta didik membuat 

keputusan yang tepat, cermat, sistematis, logis, dan 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Sebaliknya, 

kurangnya kemampuan ini mengakibatkan peserta didik pada 

kebiasaan melakukan berbagai kegiatan tanpa mengetahui tujuan 

dan alasan melakukannya. Peserta didik yang tidak memiliki 

kemampuan metakognisi yang baik tidak bisa memprediksi 

kelebihan dirinya, tidak mempunyai perencanaan, monitoring 

serta evaluasi yang baik pada setiap kegiatan yang ia lakukan. 

Sedangkan Ridwan Abdullah Sani dalam bukunya 

Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013 

menjelaskan bahwa, nilai-nilai penting dalam pembelajaran tidak 

dapat diperoleh oleh peserta didik jika guru hanya menggunakan 

metode ceramah saja dalam mengajar. Peserta didik harus diberi 

kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama teman 

sekelas, keluarga, dan masyarakat.Pengetahuan dapat diperoleh 

ketika peserta didik melakukan interaksi dengan masyarakat. 

Pengetahuan yang diperoleh hendaknya dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan kualitas 

hidup. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu didekatkan dengan 

kondisi lingkungan alam dan sosial. Persoalan kontekstual yang 

terjadi di masyarakat dapat dibahas di kelas dan diupayakan 

penyelesaiannya dengan mengembangkan ide-ide kreatif dari 
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peserta didik. Pembelajaran seperti itu akan dapat meningkatkan 

kemampuan mengintegrasikan konsep, menerapkan pengetahuan, 

meningkatkan kepedulian dan menyadari dimensi kemanusiaan 

dalam diri peserta didik. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Imas Kurniasih dan 

Berlin Sani juga berpendapat bahwa, proses pembelajaran 

kurikulum 2013 akan diarahkan menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (students centered) bukan lagi berpusat pada 

guru (teacher centered). Namun, merubah paradigma ini tak 

semudah membalik telapak tangan. Guru di Indonesia sudah 

terlampau biasa mengajar dengan pendekatan konvensional 

(ceramah). Peserta didik pun ditempatkan tetap sebagai objek dan 

transfer ilmu sang guru. Para guru di Indonesia seakan belum 

mengajar jika tidak berbicara panjang lebar di depan kelas. 

Artinya, jika ingin merubah paradigma proses pembelajaran 

maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah guru. Guru lah 

yang harus diubah mindset cara mengajar mereka, perubahan 

paradigma dalam proses pembelajaran dari peserta didik 

diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. 

Banyak guru yang salah kaprah karena beranggapan 

dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi 

kepada peserta didik di kelas, mengingat bahwakurikulum 2013 

lebih menekankan pada students centered. Pada hal, banyak 

materi pelajaran tetap harus mendapatkan penjelasan dari guru. 

Guru hanya membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok, 

membagikan materi kemudian mempersilahkan peserta didik 

untuk melakukan diskusi. Sedangkan guru hanya bertindak 

sebagai pengamat saja. Tentu hal tersebut mengkerdilkan 

kreativitas peserta didik karena sebelumnya beberapa guru masih 

kurang paham dengan konsep pendekatan scientific. Sebagian 

guru beranggapan bahwa apabila peserta didik telah dibagi 

menjadi beberapa kelompok maka itu sudah dalam konsep 

pendekatan scientific. Jadi, penggunaan metode ceramah secara 

terus-menurus dalam pembelajaran pendidikan agama Islam akan 

menyebabkan rasa jenuh dan bosan pada diri peserta didik yang 

mengakibatkan tidak memunculkan rasa berpikir kritis peserta 

didik dan terkesan hanya menerima dogma-dogma dari guru saja. 



12  

 

Sehingga perlu ada inovasi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam, salah satunya melalui pendekatan scientific. 

Kuriukum 2013 menggunakan pendekatan scientific 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, 

kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu 

dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukanya hanya 

diberi tahu. Penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran 

melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan dan 

menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, 

bantuan gurudiperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus 

semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya 

peserta didik atau semakin tingginya kelas peserta didik. 

Mengingat bahwa tentunya tujuan pendidikan mengharapkan 

peserta didik yang mandiri dalam proses pembelajaran. Guru 

harus memposisikan dirinya sebagai fasilitator sehingga yang 

lebih dominan adalah partisipasi dari peserta didik namun, tetap 

dalam pengawasan guru. 

Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam harus selalu dibangun atas dasar prinsip 

metode ilmiah sebagaimana diterangkan di atas. Seperti berbasis 

pada fakta, berpikir kritis, berpikir hipotetik dan objektif. Tetapi 

hal yang harus dingat bahwa untuk mata pelajaran, materi, atau 

situasi tertentu, termasuk juga pendidikan agama Islam sangat 

mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan 

secara prosedural. Walaupun demikian pada kondisi seperti ini, 

proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-

sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non ilmiah. 

Hal yang harus diketahui dalam pengajaran pendidikan agama 

Islam adalah ada aspek yang terkadang tidak bisa dirasionalkan, 

ada aspek yang kurang baik bila terlalu kritis dan ada aspek yang 

terkadang tidak bisa diraba secara empiris, aspek tersebut adalah 

terkait dengan tauhid atau aqidah. Dalam pendekatan scientific, 
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metode berpikir intuisi digolongkan bukan merupakan metode 

berpikir ilmiah karenanya metode semacam itu ditolak. 

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi 

Metakognitif siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Kurikulum 2013 di Kelas XI SMA N 12 Bandar 

Lampung.  

 

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian  

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil 

penelitian,maka penelitian ini di fokuskan pada Penerapan 

Metakognitif Siswa dalam Pembelajaan Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kurikulum 2013 Kelas XI  di SMA N 12 Bandar 

Lampung.  

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis 

membuat sub fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Kemampuan Metakognitif Tingkat Tinggi Reflective Use. 

2. Kemampuan Metakognitif Tingkat Sedang Strategic Use. 

3. Kemampuan Metakognitif Tingkat Rendah Aware Use 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, 

maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana 

implementasi Metakognitif siswa dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis Kurikulum 2013 di 

Kelas XI SMAN 12 Bandar Lampung ?”. 

 

 

F. Tujuan Penelitian  

Mendeskripsikan Implementasi Metakognitif Siswa 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis 

Kurikulum 2013 di Kelas Xl  SMAN 12 Bandar Lampung?  

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam 

pengembangan strategi pembelajaran.  
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b. Untuk pengembangan keilmuan di bidang pembelajaran 

PAI 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi guru  

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam  

mengembangkan strategi yang mampu meningkatkan 

keterampilan metakognitif siswa.  

2.  Meningkatkan kemampuan pengawasan guru terhadap 

perkembangan keterampilan metakognitif siswa.  

b. Manfaat bagi siswa  

1. Memiliki kesadaran metakognitif dalam diri mereka 

sehingga mereka bisa selalu memonitor dan 

mengevaluasi kinerja berpikir mereka.  

2. Meningkatnya hasil belajar karena proses belajar yang 

efektif.  

c. bagi lembaga/sekolah  

1. Adanya peningkatan kemampuan guru dalam segi 

penyusunan strategi pembelajaran yang bisa 

meningkatkan kualitas sekolah dari segi pengajaran.  

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa yang mampu 

menunjukkan efektifitas strategi guru dalam mengajar. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Tinjaun pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya 

dengan berdasarkan literatur yang berkaitan dengan topik 

pembahasan.Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, 

ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul “Implementasi  

Metakognitif Siswa dalam Pembelajaran Pendididkan Agama 

Islam Berbasis   Kurikulum 2013 Di Kelas Xl SMA N 12 Bandar 

Lampung)”. Sebagai berikut :  

1. Jurnal Srini M. Iskandar, 2014, Pendekatan Keterampilan 

Metakognitif  Dalam Pembelajaran Sains Di Kelas. Penelitian 

tersebut berfokus Pada melatih peserta didik agar mempunyai  

kemampuan metakognitif serta memunculkannya  sehingga 

pada akhirnya dapat meningkatkan kekampuan pemecahan 
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masalah sains yang merupakan focus pendidikan sains di 

Indonesia.  

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi peneliti yakni 

sama-sama mengkaji metakognitif peserta didik. 

Perbedaannya adalah peneliti focus membahas metakognitif 

peserta didik pada pembelajaran PAI berbasis kurikulum 

2013 dan tingkatan metakognitif, sedangkan skripsi diatas 

membahas kemampuan pemecahan masalah sains.  

 

2. Jurnal Rinaldi, 2017, Kesadaran Metakognitif  Penelitian 

tersebut berfokus pada kemampuan metakognitif berpengaruh 

terhadap kemampuan berfikir, kepribadian dan motivasi 

akademik dalam pembelajaran siswa sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar akademik.  

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi peneliti yakni 

sama-sama mengkaji metakognitif peserta didik. 

Perbedaannya adalah peneliti focus membahas metakognitif 

peserta didik pada pembelajaran PAI berbasis kurikulum 

2013 dan tingkatan metakognitif, sedangkan skripsi diatas 

membahas kesadaran metakognitif dalam meningkatkan 

prestasi akademik peserta didik.  

 

3. Jurnal Fathurrohman, 2020, Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Masalah dalam 

Meningkatkan Kemampuan Metakognitif Siswa. Penelitian 

tersebut berfokus pada model pembelajajaran berbasis 

masalah dalam meningkatakan kemampuan metakognitif 

siswa pada tingkat SD.  

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi peneliti yakni 

sama-sama mengkaji metakognitif peserta didik. 

Perbedaannya adalah peneliti focus membahas metakognitif 

peserta didik pada pembelajaran PAI berbasis kurikulum 

2013 dan tingkatan metakognitif, sedangkan skripsi diatas 

membahas kemampuan metakognitif pai berbasis 

masalah pada tingkat SD.  
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4. Jurnal Sri Hidayati dan Syahmani, 2016,  Meningkatkan 

Keterampilan Metakognisi Dan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Penggunaan Model Self Regulated Learning (SRL) Pada 

Materi Hidrolisis Garam. Penelitian tersebut berfokus pada 

menggunakan model SRL dalam upaya meningkatkan 

keterampilan metakognisi dan hasil belajar siswa pada materi 

hidrolisis garam.  

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi peneliti yakni 

sama-sama mengkaji metakognitif peserta didik. 

Perbedaannya adalah peneliti fokus membahas metakognitif 

peserta didik pada pembelajaran PAI berbasis kurikulum 

2013 dan tingkatan metakognitif, sedangkan skripsi diatas 

membahas keterampilan metakognisi dan hasil belajar 

siswa pada materi hidrolisis garam menggunakan 

model SRL.  

5. Jurnal Wulandari, Yeni Listiana, 2021, Analisis Kemampuan 

Metakognisi Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Pada Pembelajaran Berbasis Masalah. Penelitian tersebut 

berfokus Pada kemampuan metakognisi siswa dalam 

pemecahan masalah matematis siswa.  

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi peneliti yakni 

sama-sama mengkaji metakognitif peserta didik. 

Perbedaannya adalah peneliti focus membahas metakognitif 

peserta didik pada pembelajaran PAI berbasis kurikulum 

2013 dan tingkatan metakognitif, sedangkan skripsi diatas 

membahas kekampuan pemecahan masalah matematika.  

 

I. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau 

skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor 

pendekatan kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisa data, dengan mendeskripsikan data melalui 

bentuk kata-kata digunakan untuk menafsirkan dan 

menginterpretasikan data dari hasil kata-kata atau lisan atau 
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tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamat(Moleong, 

2007)
21

. 

 Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2013) dalam 

bukunya, ialah metode penelitian berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme yang beguna untuk meneliti suatu 

kondisi/objek yang apa adanya (alami) dimana instrumen 

penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, menggunakan teknik 

purposive dan snowball dalam pengambilan sampel sumber 

data dan menggunakan triangulasi (gabungan) sebagai teknik 

pengumpulan data, analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitiannya lebih kepada makna bukan generalisasi.
22

 

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, maka data 

yang di olah berupa kata-kata, gambar atau  perilaku. Tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau  angka statistik, 

melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih 

dari sekedar angka atau frekuensi. Peneliti melakukan analisis 

data dengan memberikan  paparan  atau penggambaran  

mengenai  situasi  atau  kondisi  yang  diteliti  dalam  bentuk 

uraian naratif (Margono, 2005).
23

 

 Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu fenomena panelitian yang 

menggambarkan atau memaparkan hasil dari pengamatan 

keadaan-keadaan atau status fenomena yang terjadi secara 

alamiah yang berasal baik dari kata-kata tertulis maupun lisan 

dari orang yang menjadi subyek peneliti, diuraikan dalam 

bentuk naratif, tujuan akhirnya untuk menemukan suatu 

makna. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, 

catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ini untuk 

mendeskripsikan atau memaparkan data berdasarkan 

                                                             
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h.4. 
22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), h.15. 
23 Margono, Metodologi Pen(Margono, 2005)elitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), h.39. 
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pembahasan dari penerapan metakognitif siswa dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kurikulum 

2013 Kelas XI di SMA N 12 Bandar Lampung.  

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan atau (field Research). Penelitian 

lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya, penelitian lapangan padahal hakekatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah 

masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan 

untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan 

sehari-hari.
24

Adapun tempatnya di SMA N 12 Bandar 

Lampung. Dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada 

dilapangan berkaitan dengan implementasi metakognitif siswa 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kurikulum 2013 Kelas XI di SMA N 12 Bandar Lampung. 

 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan 

Partisipan yang merupakan sumber data dapat 

diperolehsecara purposive yaitu partisipan merupakan 

orang yang benar-benar tahu tentang informasi/masalah 

yang ingin diketahui dan bisa dipercaya peneliti. Subjek 

dipilih melalui pertimbangan dan tujuan tertentu yang 

bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan(Arikunto, 

2006).
25

 Partisipan membantu penulis dalam memahami 

masalah dan menjawab pertanyaan penelitian, partisipan 

tersebut ialah Guru Pendidikan Agama Islam SMA N 12 

Bandar Lampung kelas XI. Dalam hal ini guru sebagai 

sumber untuk mengetahui bagaimana implementasi 

metakognitf dalam pembelajaran PAI  berbasis K13 

sehingga dapat dijadikan sumber untuk mengetahui 

                                                             
24 Usman Husnaini, MetodologiPenelitian Sosial, (Jakarta:Bumi Aksara,2009), h.129. 
25  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), 23. 
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tentang langkah-langkah dalam implementasii 

metakognitif siswa dalam pembelajaran PAI  kelas XI 

IPA 1, 2 dan IPS 1, 2 di SMA N 12 Bandar Lampung. 

Siswa-siswi kelas XI SMA N 12 Bandar Lampungsebagai 

sumber untuk mengetahui tentang implementasi 

metakognitif siswa dalam pembelajaranpembelajaran PAI  

berbasis K13 yang dilakukan oleh guru dikelas.  

b. Tempat Penelitian 

Dalam usaha memperoleh data-data yang 

diperlukan dalam Penelitian ini, penulis melakukan 

observasi secara langsung yang dilaksanakan di SMA N 

12 yang beralamat di Jl. Hi. Endro Suratmin, Harapan 

Jaya, Sukarame Bandar Lampung. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Sutrisno hadi observasi merupakan suuatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologi dan psikologis. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Adapun jenis metode observariasi berdasarkan peranan 

yang dimainkan yaitu dikelompokkan menjadi dua bentuk 

sebagai berikut: 

1. Observasi Partisipan 

Yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

peneliti. 

2. Observasi non Partisipan 

Dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen.
26

 

                                                             
26 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010).203 
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Dalam penelitian ini penulis menggunnkan jenis 

observasi partisipan. Dimana penulis terlibat langsung 

dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati. 

 

2. Wawancara  

wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face 

to face) dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) 

yang memeberikan jawaban atas pertanyaan itu.
27

 wawancara 

ini merupakan alat yang sistematis digunakan untuk menggali 

data penelitian. Jenis wawancara yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan terpimpin 

atau wawancara terkontrol (controlled interview). 

 Pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan 

pertanyaan secara lengkap dan cermat yang akan diajukan 

kepada informan atau subjek penelitian. Tekhnik 

pengumpulan data  melalui wawancara digunakan untuk 

menggali atau memperoleh informasi berupa keterangan-

keterangan secara langsung dari guru PAI yang mengajar di 

SMAN 12 Bandar Lampung  mengenai kemampuan 

metakognitif siswa berbasis kurikulum 2013. Hasil 

wawancara ini digunakan untuk memperkuatkan hasil 

observasi. 

 

3. Dokumentasi 

DokumentasiMerupakan catatan peristiwa/kejadian yang 

sudah terlewati/lalu. Direkam ketika observasi membantu 

penelitiuntuk dapat mencermati kembali data-data yang 

didapat dari catatan lapangan. Aspek yang di dokumentasikan 

yaitu proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, proses kegiatan sebelum pembelajaran, kegiatan di 

dalam kelas (belajar). Peneliti juga mengumpulkan dokumen-

dokumen lainnya seperti dokumen sekolah (sejarah, profil, 

                                                             
27

Op.Cit,h. 172. 
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letak geografis dll), absensi kehadiran, foto kegiatan, hingga 

bukti rekaman suara antara peneliti dengan narasumber. 

 

K. Metode Analisis Data  

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah analisa data. Teknis analisis data merupakan 

suatu usaha untuk memberikan suatu interpretasi terhadap data 

yang sudah diseleksi dan disusun secara sistematis. Analisis yang 

penulis gunakan ialah analisis kualitatif atau non statistik. Dalam 

hal analisis, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
28

 Teknik analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran 

yang dilakukan dengan cara : 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi Data diartikan sebagai proses memilih, 

menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, dan 

mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Data yang 

diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan 

semakain banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
29

 Penelitian ini 

mengharuskan penulis untuk merduksi data dengan merangkum 

dan memilih data-data yang searah dengan penelitian. Ini 

didapatkan melalui wawancara dari beberapa narasumber 

maupun dengan metode lain seperti observasi dan dokumentasi.  

2. Display Data (penyajian data)   

                                                             
28  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R &D (Bandung: Alfabeta,2010), h. 334. 
29

Ibid, h. 338. 



22  

 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bis dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles 

and Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.  

Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara 

sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak menjemukan 

untuk dibaca. Penyajian data dimaksudkan adalah untuk 

menghimpun, menyusun informasi dari data yang diperoleh, 

sehingga dari penyaji dapat memberikan kemungkinan untuk 

ditarik suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan.
30

 

 

 

3. Kesimpulan/ Verifikasi Data   

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Kesimpulan adalah sebagian dari kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis 

selama ia menulis. Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan 

tenaga. Dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara 

teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 

interpartisipantif atau juga upaya-upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang 

lain. singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenerannya, kekokohannya yakni yang merupakan 

validitasnya.
31

 

                                                             
30
Ibid,h.341. 

31
Ibid,h.345.  
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Verifikasi data yang dimaksutkan untuk mengevaluasi 

segala informasi yang telah didapatkan suatu data yang 

diperoleh dari informan melalui wawancara. Sehingga akan 

didapatkan suatu data yang validitas dan berkualitas serta hasil 

data tersebut dapat dipertanggung jawabkan akan 

kebenarannya. 

 

L. Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berarti pengumpulan 

data dengan cara menggabungkan data dari berbagai teknik dan 

sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan teknik ini, 

sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data. Ada tiga macam teknik triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

 a. Triangulasi sumber, ialah melakukan pengecekan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas 

data.   

b. Triangulasi teknik,  ialah, mengecek data dari sumber 

yang sama dengan teknik/cara yang berbeda atau bermacammacam 

(misal dari wawancara, observasi, dokumentasi dll).  

c. Terknik triangulasi waktu, yaitu mengumpulkan data pada 

waktu dan situasi tertentu, karena waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. 

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu disewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata 

lainbahwadengantriangulasi, 

penelitidapatmengechecktemuannyadenganjalanmembandingka

nnyadenganberbagaisumber, metodeatauteori. 



24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metakognitif  

1. Teori Metakognitif 

Salah satu kemampuan metakognitif adalah mengacu 

pada kesadaran dan pengetahuan pelajar tentang sistem memori 

mereka sendiri. Sejumlah ahli psikologi kognitif telah 

mengembangkan apa yang mereka sebut pandangan pemrosesan 

informasi atau information processing tentang pembelajaran. 

Teori ini menjelaskan bagaimana otak dan sistem memorinya 

bekerja. Dalam teori ini ide-ide dan informasi baru awalnya 

sebagai masukan sensori masuk ke dalam register atau pencatat 

penglihatan, suara, dan bau. Setelah masukan sensori itu telah 

kita persepsi dan kita catat, masukan sensori tersebut bergerak 

masuk ke dalam suatu ruang kerja yang disebut memori jangka 

pendek atau short term memory, di mana masukan sensori 

tersebut diproses atau dilupakan.
32

 

 Ruang penyimpanan dalam memori jangka pendek ini 

sangat terbatas. Meskipun demikian, memori jangka pendek 

mengatur apa yang hendak dilakukan pelajar, bagaimana 

informasi baru mula-mula masuk ke dalam sistem memori, dan 

bagaimana informasi itu akhirnya dipindahkan ke memori 

jangka panjang atau long-term memory, tempat pengetahuan 

disimpan secara permanen untuk dipanggil lagi dikemudian hari 

dan digunakan. 

Adapun ayat yang menerangkan tentang metakognitif yaitu : 

                                                             
32 M. Nur, Strategi-strategi Belajar, (Surabaya : UNESA : University Press, 

2008), h.18 
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Artinya  : apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan 

sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran. (QS. Az-Zumar .9) 

 

Untuk memasukkan informasi baru ke dalam memori 

jangka pendek diperlukan suatu usaha mendorong siswa untuk 

mengaktifkan pengetahuan awal dan memfokuskan perhatian 

mereka pada bahan-bahan pembelajaran tertentu. Karena 

pengetahuan awal dan cara pengetahuan diproses di dalam otak 

merupakan dua prasyarat untuk memahami bagaimana individu 

belajar dan bagaimana mereka menerapkan strategi-strategi 

belajar tertentu. Namun, informasi di dalam memori jangka 

pendek itu akan segera dilupakan kecuali ditindaklanjuti oleh 

pelajar tersebut untuk dipindahkan ke memori jangka panjang. 

Pemrosesan informasi untuk memindahkan informasi 

dari memori jangka pendek ke dalam memori jangka panjang 

disebut pengkodean atau encoding. Sementara itu, menyimpan 

informasi dalam memori jangka panjang tidak ada gunanya 

kecuali dapat ditemukan cara untuk mengaktifkan dan 

memanggil kembali informasi tersebut. Dan terakhir inilah 

yang merupakan tujuan utama pengajaran dan beberapa strategi 

belajar. 
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2. Pengertian Metakognitif      

Metakognitif merupakan serapan dari kata 

metacognition yang diambil dari bahasa Inggris. Metacognition 

dibagi menjadi meta dan cognition. Meta sendiri diambil dari 

bahasa Yunani yang jika dalam bahasa Inggris berfungsi untuk 

menerangkan suatu abstraksi konsep. Jika diterjemahkan dalam 

bahasa Inggris adalah with, beyond, after, adjacent. Kemudian 

cognition berasal dari kata “cognoscere” yakni bahasa Latin 

yang artinya mengetahui (to know).33
 

Metakognitif (Iskandar, 2016)merupakan  suatu  istilah  

yang  diperkenalkan  oleh  Flavell  pada  Tahun 1976  dan  

menimbulkan  banyak  perdebatan  pada  pendefinisiannya. 

Kegiatan  metakognitif  pada  dasarnya  merupakan  kegiatan  

”berpikir tentang  berpikir”,  yaitu  merupakan  kegiatan  

mengontrol  secara  sadar  tentang  proses kognitifnya  sendiri. 

Kegiatan metakognitif meliputi kegiatan berfikir untuk 

merencanakan, memonitoring, merefleksi  bagaimana 

menyelesaikan suatu  masalah. Metakognitif adalah 

secondorder cognition yang memiliki arti berpikir tentang 

berpikir, pengetahuan tentang pengetahuan, atau refeksi tentang 

tindakan-tindakan.
34

 

Dalam sudut pandang yang lain, dikemukakan bahwa 

metakognitif sebagai suatu bentuk kemampuan untuk melihat 

pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol 

secara optimal. Para siswa dengan pengetahuan 

metakognitifnya sadar akan kelebihan dan keterbatasannya 

dalam belajar. Artinya saat siswa mengetahui kesalahannya, 

mereka sadar untuk mengakui bahwa mereka salah, dan 

berusaha untuk memperbaikinya. 

                                                             
33

Sutrisminingsih, Profil Metakognisi Siswa SMA Dalam Memecahkan 

Masalah Aplikasi Turunan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika. (Surabaya: Tesis 

UNESA, 2013) h. 12. 
34 Srini M. Iskandar, “Pendekatan Keterampilan Metakognitif Dalam 

Pembelajaran Sains Di Kelas”. Jurnal Program Studi Pendidikan Kimia, FMIPA, 

Universitas Negeri Malang, Vol. 2. No. 2 (Desember 2014), h. 14-15. 
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Metakognisi pada dasarnya didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk merefleksikan sesuatu, memahami, dan 

mengontrol kemampuan belajar seseorang. Metakognisi secara 

umum didefinisikan sebagai monitoring dan mengontrol kognisi 

seseorang.Metakognisi adalah kemampuan untuk mengontrol 

ranah atau aspek kognitif. Metakognisi mengendalikan enam 

tingkatan aspek kognitif yang didefinisikan oleh Benjamin 

Bloom dalam taksonomi Bloom yang terdiri dari tahap ingatan, 

pemahaman, terapan, analisis dan sintetis dan evaluasi.. Pada 

tahun 1991 taksonomi ini direvisi oleh David Krathwohl 

menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta (creating), sesuatu sesuai dengan 

kemampuan siswa. 35
 

Meichenbaun, Burland, Gruson, dan Cameroon 

mengemukakan bahwa metakognisi sebagai “kesadaran orang 

akan mesin pengetahuan sendiri dan bagaimana mesin itu 

bekerja”. Metakognisi secara harfiah adalah pengetahuan 

tentang pengetahuan atau pengetahuan tentang mengetahui 

belajar. Sedangkan Borich menyebutkan bahwa metakognisi 

adalah merupakan strategi pengarahan diri sendiri. Flavell 

menyebutkan bahwa konsep metakognisi dan kognisi sukar 

untuk diterjemahkan, terutama perbedaan antara metakognisi 

dan kognisi. Namun secara umum perbedaan itu adalah kognisi 

memproseskan pengetahuan, sedangkan metakognisi 

menciptakan pemahaman seseorang terhadap pengetahuan.
36

 

Menurut (Rinaldi, 2017) dalam jurnalnya, metakognisi 

adalah kemampuan untuk merefleksikan apa yang seseorang 

tahu dan lakukan dan apa yang seseorang tidak tahu dan tidak 

lakukan”. Metakognisi itu sendiri adalah ilmu  pengetahuan 

yang bersifat lebih spesifik dan terdiri atas beberapa kognisi, ia  

berperan penting dalam pengembangan skill belajar yang lebih 

                                                             
35 “Wikipedia”{, Metakognisi https://id.wikipedia.org/wiki/Metakognisi (29 

April 2019). 
36  Martinis Yamin, Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran 

(Jakarta: GP Press Group, 2013), h. 29. 
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kuat dalam suatu proses belajar.
37

 Hal ini juga disebabkan oleh 

perkembangan kesadaran metakognitif  yang dipicu oleh 

perkembangan skill kemampuan kognitif itu sendiri. 

Menurut Gourgey metakognisi adalah kesadaran 

bagaimana seseorang belajar, kesadaran ketika sesorang 

memahami dan tidak dipahami, pengetahuan bagaimana 

menggunakan informasi yang tersedia untuk mencapai tujuan, 

kemampuan untuk menilai kebutuhan kognitif pada berbagai 

latihan, pengetahuan tentang strategi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan, mengukur kemajuan seseorang baik selama 

atau sesudah dilakukan.  

Menurut Brown mengungkapkan bahwa metakognitif 

mengarah pada pemahaman tentang pengetahuan, suatu 

pemahaman yang dapat direfleksikan dari penggunaan efektif 

atau deskripsi pengetahuan yang jelas pada pertanyaan. 

Artinya, metakognitif pada dasarnya berkaitan dengan 

pemahaman seseorang tentang pengetahuan yang dimilikinya. 

Pemahaman tersebut diperoleh atas dasar refleksi yang 

dilakukan oleh dirinya sendiri berkaitan dengan penggunaan 

strategi yang efektif atau deskripsi yang jelas dari strategi-

strategi yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan 

atau soal. 

 Sedangkan menurut Ozsoy & Ataman mengartikan 

metakognisi merupakan kesadaraan seseorang mengenai 

proses berpikirnya dan kemampuannya untuk mengontrol 

proses tersebut. Schraw & Dennison menyatakan bahwa 

metakognisi merupakan kemampuan untuk merefleksikan 

tentang, memahami, dan mengontrol belajar seseorang. 

Mengontrol belajar akan mengakibatkan seseorang bisa 

mengendalikan apa yang mereka lakukan dalam kegiatan 

belajarnya. Woolfolk berpendapat bahwa metakognisi 

melibatkan pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang 
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Vol. 8 No. 1 (Mei 2017), h.80-81. 
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aktivitas kognitifnya sendiri atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan aktivitas kognitifnya(Fitri, 2017). 
38

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metakognitif adalah suatu kesadaran 

berfikir tentang apa yang harus dilakukan, dalam konteks 

pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana cara untuk belajar, 

dan mengetahui strategi terbaik untuk belajar secara efektif. 

Metakognif merupakan suatu kemahiran tersendiri. Orang yang 

mempunyai metakognitif yang tinggi maka ia akan mampu 

mengontrol dan menyalurkan aktifitas kognitif yang 

berlangsung dalam dirinya sendiri. Bagaimana ia memutuskan 

perhatian, bagaimana ia belajar, bagaimana ia menggali ingatan, 

bagaimana menggunakan pengetahuan yang dimiliki, 

bagaimana ia berfikir menggunakan konsep, kaidah 

pengetahuan yang dimiliki, yang merupakan satu perangkat 

kemahiran yang terorganisasikan dengan baik dalam 

menghadapi sebuah masalah. Secara ringkas metakognitif dapat 

diistilahkan sebagai “thinting about thinting”.  

 

3. Variabel Dalam Metakognitif 

Menurut John Flavell menyatakan bahwa pengetahuan 

metakognitif secara umum dapat dibedakan menjadi 3 variabel, 

yaitu: 

a. Variabel individu 

Variabel individu mencakup pengetahuan tentang 

persons, manusia  (diri sendiri dan juga orang lain), yang 

mengandung wawasan bahwa  manusia, termasuk saya 

sendiri, memiliki keterbatasan dalam jumlah informasi yang 

dapat diproses. Tidak mungkin semua informasi yang masuk 

ke dalam pikiran dapat diproses. Dalam variabel individu ini 

tercakup pula pengetahuan bahwa kita lebih paham tentang 

suatu bidang dan lemah di bidang lain (saya lebih menguasai 

mata pelajaran matematika dibandingkan dengan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam). Demikian juga 

                                                             
38
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pengetahuan tentang perbedaan kemampuan anda dengan 

orang lain (mengetahui bahwa guru lebih terampil 

dalambahasa arab dibandingkan dengan peserta didik).
39

 

 

 

b. Variabel tugas 

Variabel tugas mencakup pengetahuan tentang tugas-

tugas (task), yang mengandung wawasan bahwa beberapa 

kondisi sering menyebabkan kita lebih sulit atau lebih 

mudah memecahkan suatu  masalah atau menyelesaikan 

suatu tugas. Misalnya, semakin banyak  waktu yang aku 

luangkan untuk memecahkan suatu masalah, semakin  baik 

aku mengerjakannya; sekiranya materi pelajaran yang 

disampaikan guru sukar dan tidak akan diulangi lagi, maka 

saya tentu harus lebih konsentrasi mendengarkan keterangan 

guru dengan seksama. 

 

c. Variabel strategi 

Variabel strategi mencakup pengetahuan tentang 

strategi,  pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu 

atau bagaimana mengatasi kesulitan. Variabel strategi ini 

mengandung wawasan seperti: beberapa langkah kognitif 

akan menolong saya menyelesaikan sejumlah besar tugas 

kognitif (mengingat, mengkomunikasikan, membaca). Akan 

tetapi, beberapa strategi akan menolong saya menyelesaikan 

beberapa tugas lebih baik daripada tugas-tugas lain. 

 

4. Komponen Metakognitif 

Metakognisi meliputi dua komponen, yaitu : 

a. Pengetahuan Metakognisi (Metacognitive Knowledge) 

Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan tentang 

kesadaran berfikir sendiri dan pengetahuan   tentang   kapan   

dan   di mana menggunakan strategi. Pengetahuan 

metakognisi meliputi usaha monitoring dan refleksi atas 
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pikiran-pikiran saat ini. Refleksi ini membutuhkan 

pengetahuan faktual (factual knowledge) tentang tugas, 

tujuan-tujuan atau diri sendiri dan pengetahuan strategi 

(strategic knowledge) tentang bagaimana dan kapan 

menggunakan prosedur-prosedur tertentu untuk 

memecahkan masalah.
40

 

Metakognisi meliputi tiga macam pengetahuan, yaitu : 

1. Declarative Knowledge 

Pengetahuan deklaratif termasuk pengetahuan 

tentang bagaimana seseorang itu dalam belajar dan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Contoh, 

penelitian dilakukan terhadap para pelajar tentang daya 

ingat mereka sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa 

ternyata orang yang lebih dewasa lebih memiliki 

kemampuan proses kogitif tentang daya ingat 

dibandingkan yang lebih muda. Disamping itu, para 

pelajar yang lebih pintar memiliki kemampuan lebih 

dalam aspek ingatan yang berbeda-beda, seperti batas 

daya kemampuan, pengulangan dan distribusi 

pembelajaran. 

2. Procedural Knowledge 

Pengetahuan procedural merupakan pengetahuan 

tentang melakukan sesuatu hal. Kebanyakan dari 

pengetahuan ini merepresentasikan sesuatu yang bersifat 

heuristic dan strategis. Individu dengan yang memiliki 

pengetahuan procedural yang tinggi akan melakukan 

pekerjaan secara otomatis, lebih mirip seperti serangkaian 

daftar kemampuan dan melakukan strategi tersebut 

seefektif mungkin. Contoh tipikal dapat dilihat pada cara 

bagaimana seseorang dalam memotong-motong dan 

mengkategorikan suatu informasi yang ia terima. 

3. Conditional Knowledge 

Pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan 

tentang mengetahui “kapan” dan “kenapa” dengan 

menggunakan pengetahuan deklaratif dan pengetahua 
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procedural. Contoh seorang pelajar yang efektif tahu 

kapan dan apa informasi yang bisa diolah/diulang. 

Pengetahuan kondisional berperan penting karena ia 

membantu pelajar dalam mengalokasikan sumber-sumber 

yang mereka peroleh seacra selektif dan menggunakan 

strategi secara efefktif. Pengetahuan kondisional juga 

membantu para pelajar dalam peningkatan dan merubah 

kondisi diinginkan dalam setiap tugas pembelajaran.
41

 

b. Pengalaman/Regulasi Metakognisi (Metacognitive 

Experience or Regulation) 

Regulasi atau pengalaman metakognisi mencakup 

usaha-usaha peserta didik memonitor, mengontrol atau 

menyesuaikan proses kognitifnya dan merespons tuntutan 

tugas atau perubahan kondisi. Aktivitas kognisi secara 

tipikal juga dipandang sebagai upaya untuk meregulasi atau 

menata kognisi yang mencakup perencanaan (planning) 

tentang bagaimana menyelesaikan tugas, menyeleksi strategi 

kognitif yang akan digunakan, memonitor keefektifan 

strategi yang telah dipilih dan memodifikasi atau mengubah 

strategi yang digunakan ketika menemui masalah.
42

 

Terdapat tiga macam keterampilan yang esensial 

dalam metakognisi, yaitu: 

1. Perencanaan : menentukan berapa banyak waktu yang 

disediakan untuk menyelesaikan tugas, strategi mana 

yang digunakan, bagaiman memulai suatu tugas, sumber 

daya apa yang harus dilibatkan, instruksi mana yang 

harus diikut, apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

dan hal apa yang harus diberikan secara penuh (intens) 

dan lain sebagainya. 

2. Monitor : kesadaran “on-line” tentang “mengapa saya 

melakukan?” Monitoring memerlukan pertanyaan 

“apakah ini masuk akal?”, apakah saya mencoba 
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melakukan terlalu cepat?”, apakah saya telah cukup 

belajar?”.
43

 

Pemantauan melibatkan memeriksa kemajuan seseorang 

dan memilih strategi perbaikan yang tepat ketika strategi 

yang dipilih tidak bekerja.
44

 

3. Evaluasi : meliputi membuat penilaian (judgements) 

tentang proses dan hasil berpikir dan belajar. “Apakah 

saya akan mengubah strategi?”, apakah saya memerlukan 

bantuan?” apakah tugas-tugas akademik (makalah, 

gambar, model, syair atau puisi, perencanaan dan lain 

sebagainya) sudah selsai dikerjakan?”.
45

 

North Central Regional Educational Laboratory 

(NCREL) mengemukakan tiga elemen dasar dari metakognisi 

secara khusus dalam menghadapi tugas, yaitu mengembangkan 

rencana tindakan (developing a plan of action), memonitor 

rencana tindakan (maintaining/monitoring the plan), dan 

mengevaluasi rencana tindakan (evaluating the plan). Lebih 

lanjut NCREL memberikan petunjuk untuk melaksanakan ketiga 

elemen metakognisi tersebut sebagai berikut : 

1. Sebelum siswa mengembangkan rencana tindakan perlu 

menanyakan kepada dirinya sendiri tentang hal-hal berikut: 

a. Pengetahuan awal apa yang membantu dalam memecahkan 

tugas ini? 

b. Petunjuk apa yang digunakan dalam berpikir?  

c.  Apa yang pertama saya lakukan?  

d. Mengapa saya membaca pilihan (bagian ini)?  

e.  Berapa lama saya mengerjakan tugas ini secara lengkap? 

2. Selama siswa merencanakan tindakan perlu 

mengatur/memonitoring dengan menanyakan pada dirinya 

sendiri tentang hal berikut?  

a. Bagaimana saya melakukannya?  

b. Apakah saya berada di jalur yang benar?  

c.  Bagaimana saya melanjutkannya?  

                                                             
43 Seto Mulyadi, dkk, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Teori-teori 

Baru dalam Psikologi, h.215-216 
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d. Informasi apa yang penting untuk diingat?  

e. Haruskah saya pindah ke petunjuk yang lain?  

f. Haruskah saya mengatur langkah-langkah sesuai 

dengankesulitan?  

g.  Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak mengerti? 

3. Setelah siswa selesai melaksanakan rencana tugas, siswa 

akan melakukan evaluasi yaitu:  

a. Seberapa baik saya melakukannya?  

b. Apakah wacana berpikir khusus ini akan menghasilkan 

yang lebih atau kurang dari yang saya harapkan?  

c. Apakah saya dapat mengerjakan dengan cara yang 

berbeda?  

d.  Bagaimana cara menerapkan proses ini ke masalah lain?  

e.  Apakah saya harus kembali ke tugas awal untuk 

memenuhi bagian pemahaman saya yang kurang? 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

metakognisi dalam penelitian ini adalah suatu pengalaman dan 

sikap berpikir yang terjadi sebelum, sesudah maupun selama 

adanya aktivitas berpikir yang melibatkan strategi 

metakognisi yang meliputi proses mengembangkan 

perencanaan, memonitor pelaksanaan dan mengevaluasi 

proses berpikirnya dalam pemecahan masalah. 

 

5. Dimensi Metakognitif  

Dimensi dalam metakognisi menjadi indikator khusus saat 

menggolongkan kemapuan berpikir tentang proses berpikirnya sendiri 

Swartz dan Perkins menggolongkan dimensi metakognisi ini 

berdasarkan pada karakteristik dan indikator metakognitif seseorang 

dalam konteks ini adalah siswa metakognisi dibagi kedalam empat 

dimensi yang berurutan. Dimensi-dimensi ini dinyatakan telah valid 

dan reabilitas oleh(Theresia Laurens, 2010)pada penelitian yang ia 

laksanakan sebelumnya.
46

Berikut ini dimensi tersebut : 

a. Dimensi 1 disebut tacit use. 
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Pada dimensi ini siswa berpikir dan menyelesaikan masalah 

tanpa menyadari apa dan mengapa berpikir dan menyelesaikan 

masalah dengan cara demikian. Siswa hanya asal menjawab dan 

coba-coba saat memecahkan masalah pada pembelajaran terkait. 

Dengan indikator sebagai berikut: 

1. Melontarkan penjelasan tidak pasti.  

2. Tidak tanggap dengan kekeliruan ataupun kesalahan.  

3.  Kurang sadar akan kelemahannya.  

4.  Kurang mengerti proses yang berlangsung.  

5.  Menyelesaikan masalah asal-asalan.  

6.  Kurang tahu apa yang tidak di ketahuinya. 

b. Dimensi 2 disebut aware use 

Dalam dimensi ini siswa sadar betul aktivitas kognitifnya. Siswa 

memakai pemikiran saat menyelesaikan tugas/masalah pada 

pelajaran terkait. Indikatornya sebagai berikut: 

1. Merasa kebingungan saat membaca masalah. 

2. Menarik keputusan di dasari oleh alasan tertentu.  

3. Sadar akan kelemahan sendiri.  

4. Mengetahui yang dipikirkannya.  

5.  Tahu apa yang tidak diketahui 

c. Dimensi 3 disebut strategic us 

Di dimensi ini pemikiran siswa telah berformasi dengan 

menyusun strategi untuk sampai pada jawaban yang tepat. Maka 

dari itu disebut strategic. Siswa sadar strategi seperti apa yang 

dapat mendukung pemikirannya. Indikatornya sebagai berikut: 

1. Paham betul kemampuan sendiri.  

2.  Rata-rata mengerti hal yang dilakukan  

3.  Dapat menjelaskan pendapat yang kontributif dengan 

pemikirannya.  

4.  Mempunyai upaya meyakinkan apa yang telah dilakukan.  

5. Menggunakan strategi dengan tujuan membangun kesadaran. 

d. Dimensi 4 disebut reflective use 

Pada dimensi ini seorang siswa menyelesaikan tugasnya dengan 

mulai merefleksikan masalahnya, kemudian saat proses 

penyelesaian siswa akan mencoret, menghilangkan, setelahnya 

berpikir lagi hingga akhirnya sampai pada menentukan jawaban, 

yang kemudian di cocokkan dengan perintah soal. Siswa 
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melakukan refleksi tentang pemikirannya sebelum dan sesudah 

atau bahkan di tengah-tengah proses berpikir, 

denganmempertimbangkan perolehan dan bagaimana 

memperbaikinya.  

Dengan indikator sebagai berikut :  

1. Memperhitungkan pencapaian tujuan pada masalah.  

2. Melakukan evaluasi prosedur yang akan digunakan.  

3. Melakukan evaluasi prosedur yang telah digunakan.  

4.  Mampu meminalisir hingga mengatasi kesalahan/hambatan 

saat pemecahan masalah 

 

6. Model Metakognitif  

Model metakognitif melibatkan berbagai kemampuan 

berpikir dan proses refleksi selama pembelajaran. Menurut 

Anderson (2002) model metakognitif terdiri dari lima komponen 

utama yaitu(Lina Listiana, Ruspendi, Sandha Soemantari, 2009) : 
47

 

1. Mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran  

merupakan keterampilan metakognitif yang dapat 

meningkatkan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan 

melibatkan siswa dalam mempersiapkan belajar dan 

berpikirnya sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Guru dapat membimbing siswa dalam menetapkan tujuan 

belajar, sehingga akan lebih jelas kemajuan apa yang harus 

dicapai setelah pembelajaran berakhir. Siswa mempersiapkan 

pembelajaran dengan memikirkan “apa yang saya perlukan, 

apa yang ingin saya capai, bagaimana mencapai tujuan 

tersebut”. Tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur akan 

memudahkan siswa dalam menterjemahkan persiapan apa 

saja yang harus dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat 

menjawab pertanyaan pada akhir pembelajaran. 

2. Memilih dan menggunakan strategi pembelajaran 

                                                             
47 Lina Listiana, Ruspendi, Sandha Soemantari, “Peranan Metakognitif 

dalam pembelajaran dan pengajaran biologi di kelas”. (Prosiding Symbion 
(Symposium  on Biology Education), Universitas Ahmad Dahlan, Surabaya, 30 

agustus 2019) 
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kemampuan metakognitif untuk memilih dan menggunakan 

strategi tertentu menunjukkan bahwa siswa dapat berpikir dan 

membuat keputusan tentang proses pembelajaran. Setelah 

siswa merencanakan belajar dan berpikir, dilanjutkan 

membagi tugas dan menetukan strategi dalam kelompoknya 

untuk mencapai tujuan belajar. Guru membimbing siswa 

bagaimana memilih strategi pembelajaran yang terbaik agar 

dapat memecahkan permasalahan. Selain itu, guru juga 

mengarahkan tentang cara penggunaan strategi yang dipilih. 

Penggunaan strategi dalam belajar disarankan tidak hanya 

satu strategi tetapi berbagai macam strategi diperlukan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks.Kerja 

kolaboratif sangat mendukung diterapkannya berbagai 

strategi belajar agar pebelajar sukses mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

3. Memonitor penggunaan strategi pembelajaran.  

Dengan memantau penggunaan strategi pembelajaran, siswa 

lebidh mampu mengendalikan cara belajar dan berpikirnya 

sendiri untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Pemantauan 

penggunaan strategi yang tepat dapat tergambar dari hasil 

penyelesaian masalah sebagai tugas-tugas kompleks sesuai 

dengan jawaban yang diharapkan. Guru harus mengajarkan 

bagaimana siswa dapat memantau belajar dan berpikirnya 

saat proses pembelajaran. Kemampuan siswa dalam 

memantau dan mengendalikan penggunaan strategi 

pembelajaran akan meningkatkan keterampilan metakognitif 

siswa. 

4. Mengatur berbagai strategi pembelajaran.  

Mengetahui cara mengatur penggunaan lebih dari satu 

strategi pembelajaran merupakan keterampilan metakognitif. 

Siswa yang memiliki keterampilan metakognitif mampu 

mengorganisiasikan, mengatur, mengasosiasi berbagai 

strategi yang digunakan. Guru dapat membantu siswa 

mengajarkan bagaimana menggunakan strategi, kapan 

strategi tersebut berfungsi atau tidak. Dalam pembelajaran 

biologi untuk mencari solusi permasalahan diperlukan lebih 

dari satu solusi misalnya mengumpulkan informasi dengan 
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cara mengakses melalui internet, melalui observasi 

lingkungan, selanjutnya menganalisis informasi untuk sampai 

pada sebuah solusi yang tepat. 

5. Mengevaluasi penggunaan strategi pembelajaran.  

Ketika siswa mengevaluasi strategi yang digunakan, efektif 

tidaknya dalam menyelesaikan tugas-tugas sulit, maka siswa 

telah terlibat aktif dalam memberdayakan keterampilan 

metakognitif. Guru dapat membantu siswa mengevaluasi 

strategi pembelajaran yang digunakan dengan menanyakan 

kepada siswa tentang tujuan apa yang ingin dicapai, strategi 

apa yang digunakan, seberapa baik menggunakan strategi, 

dan apalagi yang bisa dilakukan. Kemampuan siswa dalam 

mengevaluasi strategi yang digunakan melibatkan 

keterampilan berpikir tentang cara belajar dan berpikirnya 

sendiri. Hal ini akan dapat meningkatkan kemandirian siswa 

dalam belajar. Dari keseluruhan komponen metakognitif yang 

diuraikan di atas, guru seharusnya menerapkan secara utuh 

siklus pembelajaran tersebut. Karena kelima komponen 

model  metakognitif dalam proses pembelajaran saling 

berinteraksi, menguatkan, dan menumbuhkan aktivitas-

aktivitas kognitif dan metakognitif siswa. 

  

7. Peran Metakognisi dalam Proses Belajar 

Metakognisi adalah pengetahuan dan kesadaran tentang 

proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara 

kerjanya. Metakognisi merupakan suatu proses menggugah 

rasa ingin tahu karena menggunakan proses kognisi itu 

sendiri. Metakognisi ini memiliki arti yang sangat penting, 

karena pengetahuan tentang proses kognisi sendiri dapat 

memandu seseorang dalam menata suasana kognisinya dimasa 

mendatang.
48

 

Lester mengungkapkan bahwa salah satu kajian yang 

menarik dalam topik pemecahan masalah adalah peran 

metakognisi dalam pemecahan masalah. Goos melakukan 

penelitian tentang peran metakognisi bagi siswa dalam 

                                                             
48 Desmita, Op. Cit, h. 132. 
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kegiatan memecahkan masalah matematika. Dari penelitian 

itu disimpulkan bahwa siswa yang menggunakan strategi 

metakognisinya dengan baik ketika menyelesaikan soal 

matematika (pemecahan masalah) memiliki kemampuan lebih 

dalam menyelesaikan soal matematika. Siswa tersebut 

berusaha untuk menggunakan metakognisinya untuk mengatur 

langkah-langkah berpikir dalam menyelsaikan soal 

matematika. 

Strategi metakognisi berkaitan dengan cara untuk 

meningkatkan kesadaran tentang proses berpikir dan 

pembelajaran yang berlangsung. Apabila kesadaran itu ada, 

seseorang dapat mengontrol pikirannya. Siswa dapat 

menggunakan strategi metakognisi dalam pembelajaran 

meliputi tiga tahap, yaitu: merancang apa yang hendak 

dipelajari, memantau perkembangan  diri   dalam   belajar   

dan   menilai   apa   yang   dipelajari. Strategi metakognisi 

dapat digunakan untuk setiap  pembelajaran bidang studi 

apapun. Hal ini penting untuk mengarahkan siswa agar bisa 

secara sadar mengontrol proses berpikir dan pembelajaran 

yang dilakukan siswa. Dengan menggunakan strategi 

metakognisi, siswa akan mampu mengontrol kelemahan diri 

dalam belajar dan kemudian memperbaiki kelemahan tersebut. 

Siswa dapat menentukan cara belajar yang tepat sesuai dengan 

kemampuannya sendiri. Siswa dapat menyelesaikan masalah-

masalah dalam belajar baik yang berkaitan dengan soal-soal 

yang diberikan oleh guru atau masalah-masalah yang timbul 

berkaitan dengan proses pembelajaran dan siswa dapat 

memahami sejauh mana keberhasilan yang telah ia capai 

dalam belajar. 

Metakognisi memainkan peranan yang penting bagi 

individu, khususnya  peserta didik, guna mendapatkan 

pemahaman yang maksimal dalam belajar dan mendapatkan 

hasil belajar yang juga maksimal. Secara teori telah 

disebutkan bahwa metakognisi membantu individu dalam 

mengawasi apakah dirinya berproses dijalur yang benar atau 
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tidak. Hal ini sangat membantu peserta didik mendapatkan 

umpan balik secara pribadi mengenai progres belajarnya.
49

 

Pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan 

dengan mempertimbangkan peningkatan kemampuan 

metakognisi peserta didik, akan mendukung proses 

pendidikan secara mendidik bukan hanya sekedar transfer of 

knowledge. Dengan kemampuan metakognisi peserta didik 

akan lebih bermakna dalam belajar pendidikan agama Islam 

serta mampu menghubungkan pembelajaran pendidikan 

agama Islam dengan fenomena alam sekitar ataupun 

pengalaman yang sebelumnya pernah diperoleh. Dalam proses 

belajar tersebut, peserta didik dituntut menyadari kekurangan 

dan kelebihan yang dimiliki serta memiliki strategi yang tepat. 

Sebagaimana menurut Woolfolk bahwa pengetahuan 

metakognisi adalah pengetahuan tingkat tinggi yang 

digunakan untuk memonitor dan mengatur proses-proses 

pengetahuan seperti penalaran dan pemahaman mengatasi 

masalah belajar.
50

 

Jadi, kemampuan metakognisi sangat berperan dalam 

proses belajar karena dengan itu seseorang akan sadar tentang 

kognitifnya sendiri, bagaimana kognitifnya bekerja serta 

bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting 

terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan kognitif dalam 

menyelesaikan masalah. Secara ringkas metakognisi dapat 

diistilahkan sebagai “thinking about thingking”. 

 

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar.
51

 Proses pembelajaran merupakan suatu 

sistem, yaitu suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur 

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

                                                             
 

50 Martinis Yamin, Op. Cit, h. 31 
51 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/ajar 

(31 Maret 2018). 
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yang berinteraksi secara integral dan saling ketergantungan satu 

sama lain untuk mencapai suatu tujuan(Sanjaya, 2006).
52

 

Dalam konteks Islam(Nizar, 2002), pendidikan secara 

bahasa menggunakan tiga kata, kata tersebut yaitu At-Tarbiyah, 

Al-Ta‟lim dan Al-Ta‟dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna 

tersendiri dalam menunjuk pengertian pendidikan. Kata ta‟lim 

merupakan masdar dari kata„allama yang berarti pengajaran 

yang bersifat pemberian, atau penyampaian pengertian, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukkan kata al-ta‟lim 

pada pengertian pendidikan,sesuai dengan firman Allah SWT.
53

 

 

                        

                

Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada 

para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku 

nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!" (QS: Al-Baqarah : 31) 

 

Kata al-tarbiyah, merupakan masdar dari kata rabba 

yang berarti  mengasuh,mendidik,dan memelihara.
54

Sedangkan 

kata al‟ta‟dib merupakan masdar dari kata addaba yang dapat 

diartikan kepada proses mendidik yang tertuju pada pembinaan 

dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik. 

Adapun pendidikan agama Islam menurut Menurut 

Zakiyah Daradjat pendidikan agama islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran islam. Sedangkan menurut A Tafsir 

Pendidikan Agama Islam adalah bimbinganyang diberikan 

                                                             
52 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2008), h. 6 
53Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2002), h.85-86. 
54Ibid, h.87. 
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seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran islam(Abdul Majid, 2004).
55

 

Azizy mengemukakan bahwa esensi pendidikan yaitu 

adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari 

generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu ketika kita 

menyebut Pendidikan Agama Islam, maka akan mencakup dua 

hal, (a) mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai atau akhlak Islam; (b) mendidik peserta didik untuk 

mempelajari materi ajaran Islam-subjek berupa pengetahuan 

tentang ajaran Islam. 

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat 

iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa sesuai 

dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

nasional. Di dalam GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) 

pendidikan agama Islam di sekolah umum, dijelaskan bahwa 

pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan 

antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional(Muhaimin, 2013).
56

 

Beberapa pengertaian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai 

bentuk kegiatan yang bertujuan membentuk pribadi yang 

tangguh memegang ajaran Islam sehingga ajaran tersebut dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam  

                                                             
55 Abdul Majid, Dian Andani,PAI Berbasis Kompetensi (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 130. 
56  Muhaimin dkk, Paradigma Pendidikan Islam (Cet. V; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 75. 
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Pelaksanaan pendidikan agama islam disekolah 

mempunyai dasar yang kuat. Dasar tersebut menurut Zuhairin 

dkk, dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:
57

 

a. Dasar Yuridis atau Hukum 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama islam berasal 

dariperundang-undangan yang secara tidak langsung dapat 

menjadi pengalamann dalam melaksanakan pendidikan 

agama disekolah secara formal. Dasar yudiris formal 

tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu: 

1) Dasal ideal, yaitu dasar falsafah negara pancasila, sila 

pertama: ketuhanan yang maha Esa. 

2) Dasar Struktural / Konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam 

Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1) Negara 

berdasarkan atas ketuhanan yang maja esa; 2) Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut 

agama dan kepercayaan itu. 

3) Dasar Operasional, yaitu terdapat dalam TAP MPR No 

IV/MPR/1973 yang kemudian dikukuhkan dalam TAP 

MPR No 11/MPR/1983 diperkuat oleh TAP MPR No 

11/MPR/1988 dan TAP MPR No 11/MPR/1993 tentang 

Garis-Garis Besar Haluan Negara yabg pada pokoknya 

mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara 

langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah 

formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

b. Dasar Religius  

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar 

yang bersumber dari ajaran islam. Menurut ajaran islam 

pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan 

perwujudan dan ibadah kepadanya.Dalam Al-Qur‟an banyak 

ayat yang menunjukan perintah tersebut, yaitu Q.S. an-

Nahl/16:125 

 

                                                             
57Ibid,h.132-133. 
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Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

(QS. An-Nahl ayat 125) 

 

c. Dasar Psikologi  

Psikologi yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan 

bahwa dalam hidupnya manusia baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-

hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram 

sehingga memerlukan ada pegangan hidup. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Zuhairin dkk, bahwa 

semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya 

pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan 

bahwa dalam jiwanya ada sesuatu perasaan yang mengakui 

adanya zat yang maha kuasa, tempat mereka berlindung dan 

tempat merasa tenang dan tentram hatinya kalau mereka 

dapat mendekat dan mengambil kepada zat yang maha kuasa 

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan menurut Zakiah Daradjat adalah sesuatu yang 

diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. 

Sedangkan menurut H.M. Arifin, tujuan itu bisa jadi 

menunjukkan kepada masa depan yang terletak suatu jarak 
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tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui 

proses tertentu.
58

 

Dalam tujuan pendidikan agama Islam dijelaskan bahwa 

kita harus mengetahui, mengerti, dan memahami syariah Islam 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 

123:  

                   

                 QS.  

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir 

yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui 

kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah 

bersama orang-orang yang bertaqwa. (At-Taubah ayat 

123)
59

 

 

Abu Ahmadi mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan 

pendidikan agama Islam meliputi: 

a. Tujuan tertinggi, tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami 

perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep 

ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan 

universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu 

istilah yang disebut “insan kamil”.  

b. Tujuan umum, tujuan umum bersifat empirik dan realistik. 

Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf 

pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan 

sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik. Konferensi 

Internasional Pertama tentang pendidikan Islam menyatakan 

bahwa tujuan umum dari pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan harus diarahkan untuk mencapai pertumbuhan 

keseimbangan kepribadian manusia secara menyeluruh, 

                                                             
58 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 209. 
59  Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponegoro, 2011), h. 206. 
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melalui latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan dan 

penghayatan lahir. 

c. Tujuan khusus, tujuan khusus adalah pengkhususan atau 

operasional tujuan tertinggi dan tujuan umum. Tujuan 

khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk 

diadakan perubahan dimana perlu sesuai dengan tuntutan 

dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada kerangka tujuan 

tertinggi dan tujuan umum. Salah satu tujuan khusus dari 

pendidikan agama Islam adalah memperkenalkan kepada 

generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul 

ibadat, dan cara-cara melaksanakannya dengan betul, dengan 

membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah  

agama serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar 

agama. 

d. Tujuan sementara, merupakan tujuan-tujuan yang 

dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan 

kehidupan. Karena itu tujuan sementara bersifat kondisional, 

tergantung faktor dimana peserta didik itu tinggal atau 

hidup. Menurut Zakiah Daradjat, tujuan sementara itu 

merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik 

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang dirancang dalam 

suatu kurikulum pendidikan formal.
60

 

Sesuai dengan Kurikulum PAI 2013 di SMA 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk: 

a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada 

Allah swt demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.  

b. Mewujudkan peserta didik yang taat beragama, berakhlak 

mulia, berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 

jujur, adil, etis, santun, disiplin, toleran, dan 

mengembangkan budaya Islami dalam komunitas sekolah.  

                                                             
60Ibid., h. 211-220. 
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c. Membentuk peserta didik yang berkarakter melalui 

pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan 

aturan-aturan yang Islami dalam hubungannya dengan 

Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan secara harmonis.  

d. Mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan 

nilai-nilai Islami dalam kehidupan sebagai warga 

masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
61

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk 

mendidik peserta didik untuk dekat kepada Allah SWT yang 

berlandaskan iman dan taqwa, sehingga diharapkan peserta 

didik taat dan patuh terhadap perintah dan menjauhkan diri dari 

larangan Allah SWT. 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendididkan agama islam meliputi 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara: hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama 

manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan 

manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.
62

 Adapun 

ruang lingkup pendidikan agama Islammeliputi lima aspek, 

yaitu: 

a. Al-Quran/Hadis: menekankan pada kemampuan membaca, 

menulis, dan menerjemahkan dengan baik dan benar. 

b. Keimanan: menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan, serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai asma‟ul husna sesuai dengan 

kemampuan peserta didik. 

c. Akhlak: menekankan pada pengamalan sikap terpuji dan 

menghindari akhlak tercela. 

d. Fiqih/Ibadah: menekankan pada cara melakukan ibadah dan 

mu‟amalah yang baik dan benar. 

                                                             
61 KEMENDIKBUD, Pengatar Umum. 
62Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam(Jakarta: Kalam Mulia, 2

005), h. 23. 
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e. Tarikh dan Kebudayaan Islam: menekankan pada 

kemampuan mengambil pelajaran (ibrah) dari peristiwa-

peristiwabersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh muslim 

yang berprestasi, dan mengaitkannyadengan fenomena-

fenomena sosial, untuk melestarikan dan mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam.
63

 

Di dalam kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan 

agama islam, menjadi pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti yang dapat diartikan sebagai pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian 

dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata 

pelajaran semua jenjang pendidikan.  

 

C. Kurikulum 2013 

1. Konsep Dasar 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang SPN). 

Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara 

holistic (seimbang). Kompetensi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap ditagih dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan 

kelas dan kelulusan peserta didik. Kompetensi pengetahuan 

peserta didik yang dikembangkan meliputi mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi agar 

menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan berwawasan kemanusian, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban. Kompetensi keterampilan peserta 

didik yang dikembangkan meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta agar 

                                                             
63Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011, 

Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada sekolah 
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menjadi pribadi yang berkemampuan piker dan tindak yang 

efektif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. 

Kompetensi sikap peserta didik yang dikembangkan 

meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 

mengamalkan sehingga menjadi pribadi yang beriman, 

berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social, alam 

sekitar, serta dunia dan peradabannya. 

Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

pertama kali dikemukakan oleh Bloom 1965 dan sudah menjadi 

dasar dalam pengembangan kurikulum di Indonesia sejak 

Kurikulum 1973 (Kurikulum PPSP). Akan tetapi, dalam 

implementasinya guru-guru pada umumnya tidak 

mengembangkan kompetensi keterampilan dan sikap secara 

eksplisit, mungkin karena tidak ditagih dalam rapor sehingga 

tidak merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta 

didik. Pada Kurikulum 2013, ketiga kompetensi tersebut ditagih 

dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan 

kelulusan peserta didik sehingga guru wajib 

mengimplementasikannya dalam pembelajaran dan penilaian. 

 

2. Karakteristik Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan karakteristik 

sebagai berikut (kemdikbud, 2013). 

a. Mengembangkan sikap spiritual dan social, rasa ingin tahu, 

kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan 

secara seimbang. 

b. Memberikan pengalaman belajar terencana ketika peserta 

didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar secara seimbang. 

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan 

masyarakat. 

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk 

mengembangkanberbagai sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 



51  

 

e.  Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas 

yang dirincilebih lanjut dalam kompetensi dasar mata 

pelajaran. 

f. Kompetensi inti kelas menjadi unsure pengorganisasi 

(organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua 

kompetensi dasar dan proses pemebelajaran 

dikembangkanuntuk mencapai kompetensi yang dinyatakan 

dalam kompetensi inti. 

g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan 

memperkaya (enriched) antarmata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

 

3. Tujuan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
64

                                                             
64 Herry Widyastono, Pengembangan kurikulum di Era Otonomi Daerah 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet 1, 2014)., H.,119-131 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kemampuan Metakognitif Siswa dengan Kemampuan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Tinggi Tingkat 

kemampuan metakognitif siswa dengan kemampua 

Pendidikan Agama Islam (PAI) tinggi adalah Reflective 

Use. Siswa tersebut adalah siswa dalam penggunaan 

pemikiran yang bersifat reflektif. Subjek dengan 

kemampuan tinggiPendidikan Agama Islam (PAI) tersebut 

memenuhi semua indikator kemampuan metakognitif yaitu 

Perencanaan karena dapat menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar, Pemantauan karena 

menggunakan rumus yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, penyelesaian juga sudah tepat dan Evaluasi karena 

melakukan evaluasi dengan cara membaca apa yang 

ditanyakan soal, menyimpulkan jawaban dengan milih 

satu jawaban yang tepat dan memeriksa 

kembalijawabannya. 

2. Kemampuan Metakognitif Siswa dengan Kemampuan 

Pendidikan Agama Islam (PAI)  Sedang. Tingkat 

kemampuan metakognitif siswa dengan kemampuan 

Pendidikan Agama Islam (PAI)  sedang adalah Strategic 

Use. Siswa tersebut adalah siswa dengan penggunaan 

pemikiran yang bersifat strategis. Subjek dengan 

kemampuanPendidikan Agama Islam 

(PAI)sedangtersebutmemenuhindikatorkemampuan

 metakognitifyaituperencanaan karena mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan meskipun

 ada pada jawaban lupa menuliskan  apa yang 

ditanyakan, Pemantauan karena menuliskan rumus yang 

tepat untuk menyelesaikan soal dan yang sudah tepat dan 

kurang memenuhi indikator evaluasi karena tidak 

melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawabannya 

karena takut akan merasa ragu dengan jawabannya 
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tersebut, sehingga dapat dikatakan subjek kurang 

memenuhi indikator evaluasi. 

3. Kemampuan Metakognitif Siswa dengan Kemampuan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Rendah. Tingkat kemampuan 

metakognitif siswa dengan kemampuan Pendidikan Agama 

Islam (PAI)  rendah adalah Aware Use. Siswa tersebut adalah 

siswa yang penggunaan pemikiran dengan kesadaran. Subjek 

dengan kemampuan Pendidikan Agama Islam (PAI)  rendah 

tersebut hanya memenuhi indikator kemampuan 

metakognitif yaitu perencanaan karena menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan tepat. Sedangkan pada 

indikator pemantauan subjek tidak memenuhinya karena tidak 

mampu menyebutkan rumus yang tepat untuk menyelesaikan 

soal dan tidak mampu menyelesaikan soal sehingga tidak 

mendapatkan hasil akhir dari jawaban dan tidak memenuhi 

indikator evaluasi karena subjek tidak menyimpulkan jawaban 

dan tidak memeriksa kembali jawabannya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

dengan ini diberikan beberapa saran antara lain : 

1. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya memperhatikan kemampuan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa dan upaya untuk 

meningkatkan aktivitas metakognitif Pendidikan Agama Islam 

(PAI)siswa dengan menyediakan media yang efektif serta 

buku pelajaran yang bermutu yang dapat menunjang 

terlaksananya pembelajaran secara efektif, sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan metakognitif Pendidikan Agama 

Islam (PAI)siswa. 

2. Bagi Guru 

Dengan diketahuinya kemampuan metakognitif siswa 

diharapkan guru dapat menentukan pendekatan, strategi dan 

model pembelajaran yang tepat untuk merencanakan serta 

melaksanakan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan metakognitif  Pendidikan Agama Islam (PAI) 
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siswa baik dalam pembelajaran.  

3. Bagi Siswa  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kemampuan metakognitif dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sebagai 

pemicu dalam meningkatkan prestasi siswa, selain itu dapat 

membuat siswa lebih aktif, kreatif dan mampu 

mengembangkan keterampilannya dalam belajar, sehingga 

hasil belajar yang diperoleh akanmaksimal.  

4. Bagi PenelitiLain 

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian dan 

pengembangan penelitian lanjutan pada tempat maupun 

subjek lain dengan materi yang sama maupun berbeda. 

Dengan catatan sekurang-kurangnya dalam penelitian ini 

hendaknya direfleksikan untuk diperbaiki. 
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