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ABSTRAK 

 

Sulistyorini, Henny. 2015. Hubungan Level Metakognitif dengan Hasil 

Belajar Afektif Karakter Konservasi pada Mata Kuliah Mikroteknik. 

Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. 

SaifulRidlo, M.Si. dan Drh. Wulan Christijanti, M.Si. 

 

Kata Kunci: Level metakoginitif, karakter konservasi 

 

Pembangkitan metakognisi mahasiswa yang terencana dan 

berkesinambungan akan member akumulasi pengalaman metakognitif. 

Pengalaman metakognitif sebagai produk bawah sadar berpotensi untuk 

membentuk karakter. Karakter yang diharapkan muncul adalah sebelas karakter 

konservasi yang merupakan cirri khas dan keunggulan mahasiswa/lulusan Unnes. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif antara 

level metakognitif dengan hasil belaja rafektif karakter konservasi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah ex post facto dengan data 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menempuh mata 

kuliah mikroteknik semester genap tahun 2014/2015 yang berjumlah 129 orang. 

Sampel yang diambil adalah 34 orang mahasiswa dengan teknik pengambilan 

sampel accidental sampling yaitu rombongan belajar 4. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah level metakognitif dan variabel terikatnya adalah hasil belajar 

afektif karakter konservasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa level metakognitif mahasiswa 

mayoritas berada pada level 3 dan level 4, sedangkan hasil belajar afektif 

menunjukkan 94,1% mahasiswa berkategori tinggi dan sangat tinggi. Pada 

analisis tahap lanjut diadakan tabulasi silang antara data level metakognitif 

dengan data hasil belajar afektif menggunakan korelasi Product Moment. Uji 

korelasi tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan nilai 𝑟𝑥𝑦  sebesar 0,587 

yang termasuk kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara level metakognitif dengan hasil belajar afektif karakter 

konservasi pada mata kuliah mikroteknik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan lulusannya sebagai bagian 

dari masyarakat dihadapkan pada sejumlah tantangan yang makin kompleks. Visi 

UNNES untuk menjadi Universitas Konservasi bertaraf internasional yang sehat, 

unggul dan sejahtera dengan sendirinya menuntut kesadaran dan kewaspadaan 

pada tantangan global. Tantangan tersebut adalah ancaman penurunan kualitas 

lingkungan, moral, dan kebudayaan. Diperlukan langkah-langkah komprehensif 

untuk merespon tantangan tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah 

penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi berbasis konservasi yang meliputi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tim 

Pengembang Kurikulum UNNES, 2012). 

Profil lulusan UNNES dapat dirumuskan berdasarkan dua perspektif, yaitu 

kompetensi yang berbasis keilmuan dan kompetensi yang berbasis nilai-nilai 

karakter konservasi. Profil lulusan UNNES yang berbasis nilai-nilai karakter 

konservasi merupakan lulusan yang memiliki, menghayati, dan mempraktikkan 

nilai-nilai karakter konservasi dalam kehidupan pribadi, sosial, dan dalam 

posisinya sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai karakter konservasi yang 

menjadi acuan bersikap dan berperilaku bagi lulusan UNNES adalah religius, 

jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air, 

tangguh, dan santun (Tim Pengembang Kurikulum UNNES, 2012). Bukan 
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persoalan yang sulit  untuk mencapai harapan itu karena selama ini program studi 

di UNNES, khususnya di program studi Pendidikan Biologi telah 

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dan 

konservasi dengan memasukkan nilai-nilai karakter konservasi ke dalam 

kurikulum dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata kuliah-mata kuliah 

sebagai hidden curriculum, salah satunya yaitu mata kuliah mikroteknik. 

Pada mata kuliah mikroteknik mahasiswa diarahkan untuk mengatur 

sendiri jadwal pembuatan preparat dan mengajukan kebutuhan alat dan bahan. 

Dengan kata lain, pembelajaran mikroteknik mengarah pada kebutuhan 

kemampuan mahasiswa untuk mengatur belajarnya sendiri. Mahasiswa perlu 

memiliki strategi yang tepat untuk merancang, melakukan, dan mengevaluasi 

proses belajar mereka. Dengan kata lain, mahasiswa memerlukan kesadaran 

metakognisi. 

Aderson & Krathwohl (2001) menjelaskan bahwa metakognitif adalah 

pengetahuan kognisi secara umum, seperti kesadaran diri dan pengetahuan kognisi 

diri sendiri. Sophianingtyas & Sugiarto (2013) juga menjelaskan bahwa 

metakognitif berperan sebagai pengatur dan pengontrol proses-proses kognitif 

dalam belajar dan berpikir sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan lebih 

efektif dan efisien. Metakognisi berhubungan dengan pengetahuan mahasiswa 

tentang bagaimana cara berpikir sendiri dengan modal kemampuan yang mereka 

miliki dalam menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. Oleh 

karena itu, mahasiswa dapat diajarkan strategi-strategi untuk menilai pemahaman 

mereka sendiri, menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mempelajari 
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sesuatu dan memilih rencana yang efektif untuk belajar atau memecahkan suatu 

masalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim (2012) menyatakan terdapat 

pengaruh positif keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar dan motivasi. 

Penelitian lain yaitu oleh Febriyanti (2013) menyatakan keterampilan 

metakognitif dapat meningkatkan hasil belajar. Afandi (2012) melakukan 

penelitian yang menyatakan prestasi belajar kognitif dan afektif mahasiswa yang 

memiliki keterrampilan metakognitif tinggi lebih baik dibandingkan mahasiswa 

yang memiliki keterampilan metakognitif rendah. 

Menurut Swatz dan Perkins terdapat empat tingkat metakognisi, yaitu level 

1).  tacit use, level 2). aware use, level 3). strategic use, dan level 4). reflective 

use. Tingkat metakognisi yang dimiliki mahasiswa dapat diukur dengan MAI 

(Metacognitive Awareness Inventory) atau inventori kesadaran metakognisi yang 

didesain dan diuji oleh Schraw dan Dennison pada tahun 1994. 

Pembangkitan metakognisi mahasiswa yang terencana dan 

berkesinambungan akan memberi akumulasi pengalaman metakognitif. 

Pengalaman metakognitif sebagai produk bawah sadar berpotensi untuk 

membentuk karakter. Karakter yang diharapkan muncul adalah sebelas karakter 

konservasi yang merupakan ciri khas dan keunggulan lulusan UNNES. 

Karakter afektif dari pengalaman metakognitif masih belum mendapat 

perhatian di dunia penelitian (Efklides, 2006), bahkan sampai saat ini masih 

jarang dijumpai literatur hasil penelitian yang menghubungkan metakognitif dan 

karakter afektif. Akan menarik sekali untuk mengadakan penelitian yang 

menghubungkan keduanya. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah terdapat hubungan positif antara level metakognitif dengan hasil belajar 

afektif Karakter Konservasi pada mata kuliah mikroteknik?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

“Menganalisis apakah terdapat hubungan positif antara level metakognitif dengan 

hasil belajar afektif karakter konservasi pada mata kuliah mikroteknik.” 

 

1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1 Hubungan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), kata hubungan berarti 

pertalian, sangkut paut, kontak, ikatan. Dalam ilmu statistik disebut korelasi yang 

artinya hubungan dua variabel atau lebih (Sudijono, 1992). Hubungan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara level metakognitif dengan 

hasil belajar afektif karakter konservasi. 

1.4.2 Level Metakognitif 

Level metakognitif menurut Swartz dan Perkins (1990) adalah tingkat 

kesadaran seseorang dalam proses berpikir. Level metakognitif dalam penelitian 

ini adalah level 1, level 2 level 3 dan level 4. 

1.4.3 Karakter Konservasi 

Karakter Konservasi menurut Tim Pengembang Kurikulum UNNES 

(2012) adalah sebelas karakter yang menjadi acuan bersikap dan berperilaku 
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mahasiswa dan lulusan UNNES yaitu religius, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, 

peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air, tangguh, dan santun. 

1.4.4 Mata Kuliah Mikroteknik 

Mata kuliah mikroteknik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mata 

kuliah mikroteknik tahun ajaran 2014/2015 yang ditempuh oleh mahasiswa 

angkatan 2012 (semester enam) rombel 4. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan kegiatan ini dapat 

memberikan manfaat yakni untuk membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi 

profil metakognitif dan memantau perkembangan belajarnya sendiri. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Metakognisi 

Istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan Flavell pada tahun 1976. 

Metakognisi terdiri dari imbuhan “meta” dan “kognisi”.  “Meta” merupakan 

awalan  untuk kognisi yang artinya  “sesudah” kognisi. Penambahan awalan 

“meta” pada kognisi untuk merefleksikan ide bahwa metakognisi diartikan 

sebagai kognisi tentang kognisi, pengetahuan tentang pengetahuan, atau berpikir 

tentang berpikir (Desmita, 2010). Fungsi dari kognisi adalah untuk menyelesaikan 

masalah, sedangkan fungsi dari metakognisi adalah untuk mengarahkan pemikiran 

seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Metakognisi berhubungan dengan bagaimana seseorang menggunakan 

pikirannya dan merupakan proses kognisi yang paling tinggi. Pernyataan 

“mengetahui apa yang kamu ketahui dan apa yang tidak kamu ketahui” 

merupakan salah satu contoh pernyataan yang menerangkan proses metakognisi 

(Kuntjojo, 2013).  

Ketika seseorang mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses kognisinya sendiri, mengetahui tugas-tugas mana saja  yang dianggap berat 

atau mudah dan mengetahui apa yang diketahui, berate seseorang tersebut telah 

menguasi metakognisinya. Metakognisi merupakan suatu bentuk kemampuan 

untuk melihat pada diri sendiri, sehingga  apa yang dilakukan dapat terkontrol 
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secara optimal. Seseorang dengan kemampuan seperti ini dimungkinkan memiliki 

kemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan dalam 

setiap langkah yang dikerjakan senantiasa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti: 

“Apa yang saya kerjakan?” “Mengapa saya mengerjakan ini?” “Hal apa yang bisa 

membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini?”. 

Dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan 

metakognitif merupakan konstruk kunci dalam instruksi fisiologi. Pengetahuan 

kognisi dipisahkan secara logika dan empirik dari kontrol kognisi, dan kedua 

aspek kognisi tersebut menjadi pengaruh prestasi  akademik (Kirby, 1984). 

Pengetahuan metakognitif ditempatkan pada dimensi keempat dengan dua alasan 

utama. Pertama, kontrol metakognitif dan pengaturan diri memerlukan proses 

kognitif yang termasuk dalam tiga dimensi lain. Kontrol metakognitif dan 

pengaturan diri melibatkan proses mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kedua, pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural terkandung dalam taksonomi asli yang berkenaan 

dengan isi mata pelajaran. Sebaliknya, pengetahuan metakognitif adalah 

pengetahuan kognitif dan diri sendiri yang berhubungan dengan mata pelajaran 

(Anderson & Krathwohl, 2001).  

Taylor (1999) mendefinisikan metakognisi sebagai suatu apresiasi tentang 

apa yang baru saja diketahui, mampu mengerjakan masalah yang sulit dan mampu 

menggunakannya pada kondisi lain dengan efisien dan benar. Kemampuan 

metakognitif secara umum dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu assesmen diri dan 

manajemen diri. Assesmen diri merupakan kemampuan untuk menilai kognisinya 
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sendiri, sedangkan manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengatur 

perkembangan kognitif seseorang lebih jauh (Imel, 2002). Pembelajar 

metakognisi dapat dilihat dari kepatuhannya mematuhi strategi (Elliot et al, 2000). 

Menurut Brown (1980, 1987), metakognisi mencakup dua dimensi yaitu 

pengetahuan kognisi dan regulasi kognisi. Pengetahuan kognisi mencakup tiga 

komponen: pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

kondisional. Pengetahuan deklaratif berkenaan dengan pengetahuan mengenai diri 

sendiri sebagai pelajar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasinya. 

Komponen kedua, pengetahuan prosedural menunjuk pada pengetahuan mengenai 

strategi. Contohnya adalah sebagian siswa memiliki kumpulan strategi yang 

bermanfaat, seperti menulis catatan, membaca memindai informasi yang kurang 

penting, menggunakan mnemoik, merangkum ide pokok, dan menguji 

kemampuan diri sendiri secara berkala. Komponen ketiga, pengetahuan 

kondisional berkenaan mengetahui kapan atau mengapa suatu strategi digunakan 

(Bruning et al, 1999).  

Regulasi kognisi meliputi tiga komponen, yaitu perencanaan, monitoring, 

dan evaluasi. Komponen pertama, perencanaan melibatkan seleksi strategi yang 

tepat dan alokasi sumber daya. Monitoring dan pengujian kemampuan diri 

diperlukan untuk mengontrol pembelajaran. Kemampuan monitoring juga 

berkembang seiring pertambahan usia, namun bukan berarti setiap manusia 

dewasa berkemampuan secara sadar untuk menilai pengetahuan metakognitifmya. 

Bahkan, mahasiswa sekalipun menghadapi kesulitan memonitor prestasinya 

sebelum tes, meskipun mahasiswa dapat memonitor tesnya dengan lebih baik 

selama atau sesudah tes. Komponen ketiga, evaluasi melibatkan penilaian produk 
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dan proses suatu pembelajaran secara teratur, serta menggabungkan tambahan 

informasi (Bruning et al, 1999). 

Tingkat kesadaran seseorang dalam proses berpikir menurut Swartz dan 

Perkins (Sophianingtyas & Sugiarto,  2013) meliputi: 

(1) Level 1: tacit use, merupakan jenis berpikir dalam membuat keputusan tanpa 

berpikir tentang keputusan tersebut. Siswa hanya mencoba atau asal 

menjawab dalam memecahkan soal. 

(2) Level 2: aware use, merupakan jenis berpikir yang menunjukkan seseorang 

menyadari “apa” dan “kapan” dia melakukan sesuatu. Siswa menyadari 

segala sesuatu yang dilakukan dalam memecahkan masalah. 

(3) Level 3: strategic use, merupakan jenis berpikir yang menunjukkan seseorang 

mengorganisasi pemikirannya sengan menyadari strategi-strategi khusus yang 

meningkatkan ketepatan berpikir. Siswa mampu menggunakan dan 

menyadari strategi yang tepat dalam memecahkan masalah. 

(4) Level 4: reflective use, merupakan jenis berpikir yang menunjukkan 

seseorang melakukan refleksi tentang pemikirannya dengan 

mempertimbangkan perolehan dan bagaimana memperbaikinya. Siswa 

mampu menyadari atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan. 

 

2.1.2 Hasil Belajar Afektif 

Menurut Taksonomi Bloom tingkat kemampuan/ hasil belajar dibagi 

menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif 

(Purwanto, 2004). Ranah kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan 

aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian dan ketrampilan berpikir. 
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Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek ketrampilan 

motorik seperti tulisan tangan, mengoprasikan mesin, dan lain-lain. Ranah afektif 

berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 

minat dan sikap. Dalam penelitian ini yang diukur hanya hasil belajar ranah 

afektif. 

 Penilaian hasil belajar afektif tidak dapat dideteksi dengan tes, tetapi dapat 

diperoleh melalui angket, inventori, atau pengamatan yang sistematik dan 

berkelanjutan. Sistematik berarti pengamatan mengikuti suatu prosedur tertentu 

dan berkelanjutan berarti pengukuran dan penilaian yang dilakukan secara terus 

menerus (Depdiknas, 2008). Kemampuan afektif merupakan bagian dari hasil 

belajar yang memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan pada ranah 

kognitif dan psikomotorik sangat ditentukan oleh kondisi afektif peserta didik. 

Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran 

akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga dapat 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Pencapaian hasil belajar yang optimal, 

dalam mencapai program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi peserta 

didik, pendidik harus memperhatikan karakteristik afektif peserta didik 

(Depdiknas, 2008). 

2.1.3 Karakter Konservasi 

Ridlo (2013) menyatakan selain berbasis kompetensi, kurikulum Biologi 

UNNES juga berbasis karakter (konservasi).Karakter konservasi tersebut adalah 

religius, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta 

tanah air, tangguh, dan santun. Sebelas karakter konservasi inilah yang menjadi 
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acuan bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa dan lulusan UNNES, khususnya 

jurusan Biologi. 

Tim Pengembang Kurikulum UNNES (2012) merumuskan kriteria 

normatif nilai-nilai karakter konservasi, yaitu sebagai berikut. 

(1) Religius 

Religius adalah sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada ajaran 

dan norma-norma agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 

dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kriteria normatif nilai religius meliputi: 

a. Meyakini kebenaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing; 

c. Menghargai perbedaan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Ynag Maha 

Esa; 

d. Memiliki jiwa amanah (tulus, ikhlas, dan dapat dipercaya) dalam menerima 

dan melaksanakan tugas dengan segala konsekuensinya; 

e. Melakukan suatu pekerjaan dan aktivitas yang hasilnya dipasrahkan kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa. 

(2) Jujur 

Jujur merupakan sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada nilai-

nilai kebenaran yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbagsa, dan bernegara. Kriteria normatif jujur meliputi: 

a. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kebenaran dalam segala 

aspek kehidupan; 

b. Berani membela kebenaran secara objektif sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia; 



12 
 

c. Berani mengatakn yang benar dan tidak lazim; 

d. Melaksanakan janji secara konsisten dan konsekuen; 

e. Berani mencela kebohongan dan kecurangan. 

(3) Cerdas 

Cerdas adalah sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan 

kemampuan berpikir dan berperilaku yang logis dan objektif sesuai dengan nilai-

nilai dan norma-norma kebenaran serta harkat dan martabat manusia. Kriteria 

normatif cerdas adalah: 

a. Berpikir logis sesuai dengan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan/atau olahraga; 

b. Menemukan kebenaran secara logis dan metodologis; 

c. Memecahkan masalah secara tepat dan akurat berdasarkan data empiris; 

d. Kretif dalam mengembangkan model atau cara-cara yang baru; 

e. Menemukan solusi secara cepat berdasarkan pemikiran yang logis. 

(4)  Adil 

Adil merupakan sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada hak 

dan kewajiban asasi manusia dengan menjunjung tinggi perbedaan agama, ras, 

gender, status sosial, dan keragaman budaya sehingga dapat menghindarkan diri 

dari tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif. Adil dapat diukur melalui 

berbagai kriteria normatif sebagai berikut. 

a. Berperilaku sesuai harkat dan martabat manusia; 

b. Berperilaku seimbang, serasi, dan selaras dalam hubungan denganmanusia dan 

lingkungan; 

c. Tidak sewenang-wenag dan diskriminatif terhadap orang lain; 
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d. Tidak membeda-bedakan hak orang yang satu dengan yang lain; 

e. Berperilaku objektif dan proporsional dalam menyelesaikan masalah.  

(5)  Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilak seseorang yang 

menggambarkan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban sesuai 

dengan hak danwewenangnya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

Adapun kriteria normatif tanggung jawab adalah: 

a. Bekerja sesuai hak dan kewajibannya; 

b. Bekerja secara tulus dan ikhlas; 

c. Dapat mengemban kepercayaan dari orang lain; 

d. Mengakui kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri; 

e. Mengakui kelebihan orang lain 

(6)  Peduli 

Peduli adalah sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan 

perhatian yang sungguh-sungguh, tulus, dan ikhlas terhadap kesulitan orang lain 

dan kerusakan lingkungan. Kriteria normatif peduli adalah: 

a. Peka terhadap kesulitan orang lain; 

b. Peka terhadap kerusakan lingkungan fisik; 

c. Peka terhadap berbagai perilaku menyimpang; 

d. Peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamis; 

e. Peka terhadap perubahan pola-pola kehidupan sosial. 
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(7)  Toleran 

Toleran merupakan sikap dan perilaku seseorang yang mengutamakan 

kepentingan, kebutuhan dan perasaan orang lain. Toleransi dapat diukur dengan 

beberapa kriteria normatif, yaitu: 

a. Mengakui perbedaan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME; 

b. Mengakui perbedaan ras, etnis, gender, status social, dan budaya; 

c. Mendahulukan kepentingan dan hak orang lain; 

d. Menjaga perasaan orang lain; 

e. Menolong atau membantu kesulitan orang lain. 

(8)  Demokratis 

Demokratis adalah prinsip hidup dan kehidupan yang mengutamakan 

kesamaan derajat dan menjunjung martabat, hak dan kewajiban masing-masing 

individu sesuai dengan norma-norma yang diakui dan dijunjung tinggi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai kriteria normatif 

demokratis adalah: 

a. Mengakui persamaan hak; 

b. Mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; 

c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat; 

d. Menghargai perbedaan atau keragaman; 

e. Mematuhi aturan permainan. 

(9)  Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah sikap dan perilaku sseorang yang mengutamakan 

kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongaan. Kriteria 

normatif cinta tanah air adalah: 
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a. Berani membela kepentingan bangsa dan negara; 

b. Berjiwa patriot; 

c. Mencintai budaya nasional; 

d. Berani membela martabat bangsa dan negara; 

e. Mencintai produk alam negeri; 

f. Memelihara lingkungan hidup. 

(10)  Tangguh 

Tangguh merupakan sikap dan perilaku teguh hati seseorang dalam 

menghadapi berbagai persoalan, tantangan, dan perkembangan kehidupan yang 

dinamis dengan segala resikonya. Adapun kriteria normatif tangguh adalah: 

a. Pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan; 

b. Bersemangat untuk mencapai hasil kerja optimal; 

c. Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak akurat; 

d. Dapat bekerja dibawah tekanan; 

e. Percaya pada kemampuan diri sendiri; 

f. Mampu menaklukkan tantangan yang dihadapi. 

(11)  Santun 

Santun adalah sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada 

kerendahhatian, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai estetiak dalam rangka 

mengembangkan kehidupan yang harmonis. Kriteria normanif santun adalah: 

a. Rendah hati dalam pergaulan antar sesama; 

b. Berbicara dengan bahasa yang bai dan benar; 

c. Berperilaku sesua dengan nilai-nilai moral; 

d. Selalu respek kepada orang lain; 



16 
 

e. Mengutamakan keharmonisan dalam pergaulan dengan sesama; 

f. Berperilaku sesuai adat istiadat masyarakat beradab. 

2.1.4 Metacognitive Awareness Inventory (MAI) 

MAI (Metacognitive Awareness Inventory) atau Inventori Kesadaran 

Metakognisi merupakan sebuah inventori  laporan diri dengan 52 item yang 

menggunakan skala  Likert 4 poin. Rahman & Philips (2006) menyatakan MAI 

cocok digunakan untuk mengukur kesadaran metakognisi di kalangan mahasiswa. 

Inventori ini didesain dan diuji oleh Schraw dan Dennison tahun 1994. Instrumen 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Sendurur et al (2011) menyatakan 

bahwa validitas dan reliabilitas inventori MAI telah dikonfirmasi dengan 

serangkaian tes yang dilakukan oleh Schraw dan Dennison tahun 1994. MAI 

terdiri atas 52 pernyataan yang menggambarkan dua kategori/komponen 

metakognisi yaitu pengetahuan kognisi dan regulasi kognisi. Pengetahuan kognisi 

dibagi menjadi tiga subkomponen: pengetahuan deklaratif (pengetahuan tentang 

diri sendiri dan strategi), pengetahuan prosedural (penegtahuan mengenai 

bagaimana menggunakan strategi), dan pengetahuan kondisional (pengetahuan 

mengenai kapan dan mengapa menggunakan suatu strategi). Regulasi kognisi 

meliputi 5 subkomponen: perencanaan (perlengakapan tujuan), manajemen 

informasi (mengorganisir), monitoring (menilai strategi dan pembelajaran), 

debugging (strategi yang digunakan untuk mengkoreksi kesalahan), dan evaluasi 

(analisis prestasi akademik dan keefektifan strategi). Item-item dalam inventori 

disusun dalam daftar secara acak dan tidak teratur ke dalam beberapa area yang 

berbeda.  
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2.1.5 Mata Kuliah Mikroteknik 

Mikroteknik memiliki beban 2 SKS yang terbagi atas 1 SKS untuk 

menyampaikan teori dan 1 SKS untuk mempraktekkan pembuatan preparat. 

Capaian pembelajaran matakuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan 

konsep dasar mikroteknik, mengidentifikasi alat dan bahan untuk setiap metode 

pembuatan preparat, membuat rencana projek pembuatan preparat. Mahasiswa juga 

dapat membuat preparat mikroskopis dari bahan sel, jaringan dan organ hewan 

maupun tumbuhan dengan metode supravital, apus, whole mount, rentang, irisan 

dengan metode non embedding,  irisan dengan metode embedding, dan squash, 

serta menganalisis preparat mikroskopis dengan mikrometri. Akhirnya setelah 

mencapai kemampuan pengetahuan dan keterampilan di atas mahasiswa 

diharapkan dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan.  
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2.2kKerangka Berpikir 

 

 Profil lulusan UNNES berbasis nilai-nilai karakter konservasi 

selain berbasis keilmuan 

 Jurusan Biologi memasukkan nilai-nilai karakter konservasi 

kedalam kurikulum dan dilaksanakan terintegrasi dengan mata 

kuliah. 

 Mikroteknik merupakan mata kuliah yang mengarahkan 

mahasiswa mandiri dalam meenyelesaikan praktikum. 

Mata kuliah mikroteknik 

menuntut mahasiswa 

mandiri dalam menejemen 

waktu dan kreatif. 

Sikap dan minat 

mahasiswa dalam 

menyikapi karakter 

konservasi. 

Mahasiswa membutuhkan 

kesadaran metakognitif. 

Pembangkitan dan 

pengalaman metakognitif 

berpotensi membentuk 

karakter. 

Metakognitif  diperlukan 

untuk mahami bagaimana 

suatu tugas dilaksanakan dan 

berperan sebagai pengontrol 

dalam proses belajar dan 

berpikir. 

Sesuai dengan sebelas 

karakter konservasi yang 

dirumuskan oleh UNNES. 

Menganalisis hubungan antara level metakognitif 

dan hasil belajar afektif karakter konservasi. 

Terdapat hubungan positif antara level 

metakognitif dan hasil belajar afektif karakter 

konservasi. 
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2.2  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara level 

metakognitif dengan hasil belajar afektif karakter konservasi pada mata kuliah 

mikroteknik. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain sebagai penelitian ex post facto dengan data 

kuantitatif. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini yaitu pada Jurusan Biologi FMIPA UNNES. 

Penelitian dilakukan selama satu semester pada semester genap tahun ajaran 

2014/2015 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan Biologi yang 

menempuh mata kuliah mikroteknik tahun semester genap tahun 2014/2015 yang 

berjumlah 129 orang. Sampel yang diambil adalah 34 orang mahasiswa dengan 

teknik accidental sampling yaitu kelas rombongan belajar (rombel) 4. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel bebas (X) : level metakognitif 

Variabel terikat (Y) : hasil belajar afektif karakter konservasi 

 

20 
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3.5 Jenis Data, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, dan 

Metode Analisis Data 

 
3.5.1 Jenis, Sumber dan Instrumen Pengumpulan Data 

Jenis data, seumber data dan instrument pengumpulan data dalam 

penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jenis, Sumber dan Instrumen Pengumpulan Data 

Data Sumber Data Instrumen 

pengumpulan data 

Profil metakognisi 

mahasiswa 

Mahasiswa biologi yang 

menempuh mata kuliah 

mikroteknik tahun 2014/2015 

MAI 

Kepemilikan 

karakter konservasi 

Mahasiswa biologi yang 

menempuh mata kuliah 

mikroteknik tahun 2014/2015 

Inventori kepemilikan 

karakter konservasi 

 

3.5.2 Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisis data, peneliti berusaha untuk menguji hipotesis yang 

telah peneliti kemukakan , apakah hipotesis itu benar dan bisa diterima atau 

ditolak. Adapun data yang dianalisis adalah data skor MAI sebagai variabel X dan 

skor Inventori kepemilikan karakter konservasi sebagai variabel Y. 

 Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan korelasi data 

kuantitatif dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment, dengan 

melalui tiga tahap analisis yakni: 

a. Analisis Pendahuluan 

Pada analisis pendahuluan peneliti menyusun data tentang skor MAI dan 

skor Inventori kepemilikan karakter konservasi. Mengingat kedua data tersebut 

masih bersifat kuantitatif , agar dapat dianalisis secara kualitatif, maka peneliti 

memberikan penilaian terhadap kedua dta tersebut. 
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1) Data level metakognitif, diperoleh dari skor MAI. Jumlah pernyataan pada 

MAI ada 52 dengan skala likert 4, skor minimal 1 dan maksimal 4 tiap 

pernyataan. Berdasarkan skor yang diperoleh dapat dijelaskan dengan 

rumus interval berikut: 

i = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

4
 

skor tertinggi adalah 208 dan skor terendah adalah 52 sehingga hasil yang 

diperoleh adalah: 

= 
208−52

4
 

= 
156

4
 

= 39  

Interval data level metakognitif disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Interval data metakognitif mahasiswa 

Interval Kategori level 

52 – 90 Level 1 

91 – 129 Level 2 

130 – 168 Level 3 

169 – 208 Level 4 

 

2) Data kepemilikan karakter konservasi, diperoleh dari inventori 

kepemilikan karakter konservasi. Jumlah pernyataan dalam inventori ini 

ada 36 butir dengan semantik diferensial. Tiap pernyataan memiliki skor 

minimal 1 dan skor maksimal 7. 
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Berdasarkan skor yang diperoleh interval sebagai berikut: 

i = 
skor  tertinggi −skor  terenda h

4
 

skor tertinggi adalah 252 dan skor terendah adalah 36 sehingga hasil yang 

diperoleh adalah: 

= 
252−36

4
 

= 
216

4
 

= 54 

Interval data kepemilikan karakter afektif disajikan dalam Tabel 3.3 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Interval data kepemilikan karakter afektif 

Interval Kategori level 

198 - 252 Sangat tinggi 

144 - 197 Tinggi 

90 - 143 Sedang 

36 - 89 Rendah 

 

3) Analisis Lanjut 

Analisis ini merupakan analisis kelanjutan dari analisis 

pendahuluan. Sebelum melakukan uji korelasi dilakukan uji normalitas 

terlebih dahulu. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data 

berdistribusi normal atau tidak normal. Syarat dilakukan uji korelasi 

adalah data yang berdistribusi normal.  
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Rumus yang digunakan adalah: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖−𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan:  

𝑥2  = chi kuadrat  

O
i  

= frekuensi pengamatan 

E
i  

= frekuensi yang diharapkan 

k = banyaknya kelas interval 

 

Pengujian: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 
 

Kriteria: 

Distribusi data disebut normal jika 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  < 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dengan taraf signifikan 

5% dan derajat kebebasan (dk) = k-3 (Sudjana 2002). 

 

Dari data level metakognitif mahasiswa diketahui x
2

hitung adalah 4.4480 dan x
2

tabel 

adalah 7.8147. Data tersebut berdistribusi normal karena  𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  < 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 . Dari 

data kepemilikan karakter afektif didapatkan x
2

hitung adalah 5.6287 dan x
2

tabel 

adalah 7.8147. Data tersebut berdistribusi normal karena  𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  < 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 . 

Selanjutnya digunakan statistik parametrik karena kedua data yang 

diperoleh berdistribusi  normal. Dalam menganalisis data tersebut peneliti 

menggunakan rumus “Korelasi Product Moment” dengan angka kasar yang 

dikembangkan oleh Karl Pearson, H0  diterima apabila tidak ada korelasi positif 

yang signifikan antara variabel X dan Y. Di dalam menguji hipotesis yang 

diajukan digunakan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋 ( 𝑌)

 [𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)
2

] [𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)
2
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦     : Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment 

𝑁      : Number of Cases 

 𝑋𝑌  : jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

 𝑋    : jumlah seluruh skor X 

 𝑌    : jumlah seluruh skor Y 

 

Kriteria: 

Ha : ada korelasi positif yang signifikan, antara variabel X dan Y  

Ho: tidak ada korelasi positif yang signifikan, antara variabel X danY 

(Sudjana, 2005) 

 

4) Analisis Hipotesis 

Menurut Arikunto (2009) koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 

sampai +1,00. Namun, karena dalam menghitung sering dilakukan pembulatan 

angka-angka, sangat mungkin diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Koefisien 

negatif menunjukkan hubungan kebalikan sedangkan koefisien yang positif 

menunjukkan adanya kesejajaran untuk mengadakan interpretasi mengenai 

besarnya koefisien korelasi disajikan dalam tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Pemberian Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

 

Hasil 𝑟𝑥𝑦  yang diperoleh selanjutnya diuji apakah harga tersebut signifikan 

atau tidak, kita konsultasikan dengan tabel product moment dengan taraf 

kesalahan tertentu. Jika harga 𝑟𝑥𝑦  lebih besar dari r tabel kita nyatakan signifikan 

dan dapat disimpulkan bahwa korelasi X dan Y , yaitu antara level metakognitif 

dengan kepemilikan karakter konservasi dinyatakan signifikan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian meliputi level metakognitif mahasiswa, hasil belajar 

afektif  karakter konservasi mahasiswa, dan korelasi antara level metakognitif dan 

hasil belajar afektif karakter konservasi. Ketiga hasil penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

 

4.1.1  Level Keterampilan Metakognitif Mahasiswa 

 Hasil penelitian yang diperoleh dari MAI (Metacognitive Awareness 

Inventory) dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Level Keterampilan Metakognitif Mahasiswa Mikroteknik Rombel 4 

No. Level 
Data Metakognitif Mahasiswa 

Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

0 

0 

26 

8 

0  

0  

76,5  

23,5  
*Data selengkapnya disajikan pada Lapiran 5 

 

 Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa lebih 

sebagian besar mahasiswa berada pada level 3. Level 3 merupakan jenis berpikir 

yang menunjukkan seseorang mengorganisasi pemikirannya dengan menyadari 

strategi-strategi khusus yang meningkatkan ketepatan berpikir. Sebagian yang lain 

berada pada level 4, yang mana level 4 merupakan jenis berpikir yang 

menunjukkan seseorang melakukan refleksi tentang pemikirannya dengan 

mempertimbangkan perolehan dan bagaiman memperbaikinya. 

26 
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4.1.2 Hasil Belajar Afektif Karakter Konservasi 

 Hasil penelitian yang diperoleh dari Inventori Kepemilikan Karakter dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Afektif Karakter Konservasi 

No. Kategori 
Hasil Belajar Afektif 

Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sanggat Tinggi 

0 

2 

23 

9 

0 

5,9 

67,6 

26,5 

*Selengkapnya disajikan pada Lampiran 6 
 

  

Berdasarkan data hasil belajar afektif karakter konservasi yang disajikan 

pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki hasil 

belajar afektif yang tinggi, yaitu mahasiswa yang memiliki skor antara144 sampai 

197. Lebih dari seperempat mahasiswa memiliki kategori sangat tinggi yaitu 

mahasiswa yang memiliki skor antara 198 sampai 252, sedangkan sebagian 

lainnya memiliki kategori sedang yaitu mahasiswa yang memiliki skor antara 90 

sampai 143. 

 

4.1.2 Korelasi Level Metakognitif dengan Hasil Belajar Afektif 

 Level keterampilan metakognitif mahasiswa yang telah direkap kemudian 

dikorelasikan dengan hasil belajar afektif mahasiswa. Data hasil analisis korelasi 

disajikan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Data Hasil Korelasi antara Level keterampilan metakognitif dengan 

hasil belajar afektif 
 dk 𝑟𝑥𝑦  Kategori Keterangan 

Kelas 

Mikroteknik 

rombel 4 

 

34 

 

0,587 

 

Sedang 

 

Korelasi positif 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 6  
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Berdasarkan hasil analisis korelasi Product Moment dengan program SPSS 

21, yaitu dengan mengkorelasikan antara variael X (level metakognitif) dengan 

variabel Y (hasil belajar afektif), kedua data tersebut memiliki korelasi positif dan 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,587. Koefisien korelasi tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa korelasi antara level metakognitif dan hasil belajar 

afektifnya sedang, yang berarti ketika level metakognitifnya tinggi belum tentu 

hasil belajar afektifnya tinggi. Belum tentu juga ketika level metakognitifnya 

rendah, hasil belajarnya juga rendah. 

 

4.2 Pembahasan 

Level metakognitif mahasiswa mikroteknik diperoleh dari Metacognitive 

Awareness Inventory (MAI) atau Inventori Kesadaran Metakognitif yang di 

dalamnya terdapat 52 butir pernyataan. Dari hasil analisis diperoleh data  76,5% 

mahasiswa mikroteknik Rombel 4 memiliki level 3 dan 23,5% mahasiswa 

mikroteknik memiliki level 4. Karena peneliti hanya mengukur metakognitif yang 

telah ada dalam diri mahasiswa tanpa memberikan stimulus-stimulus untuk 

meningkatkan kesadaran metakognitifnya, maka level metakognitif mahasiswa 

mikroteknik rombel 4 sebagian besar hanya berada pada level 3. Kesadaran 

metakognitif yang maksimal yaitu level 4, dapat dicapai apabila mahasiswa 

diberikan stimulus, pengarahan dan melatih kemampuan metakognitifnya. Selain 

itu, dalam kelas mikroteknik rombel 4 tidak terdapat mahasiswa yang memiliki 

level 1 dan level 2. 

Metakognitif berkembang seiring usia dan dipengaruhi latihan (Murti, 

2011). Kematangan dan perkembangan biologis serta pendidikan tinggi memberi 
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fasilitas kepada mahasiswa untuk mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

dan berperilaku. Salah satu mata kuliah yang dapat mengembangkan kemampuan 

metakognitif mahasiswa adalah mata kuliah mikroteknik. Dalam mata kuliah 

mikroteknik mahasiswa diarahkan untuk mengajukan kebutuhan alat dan bahan 

serta mengatur sendiri jadwal pembuatan preparat. Metode seperti ini dapat  

mengembangkan kemampuan metakognitif mahasiswa. Ketika kemampuan 

metakognitif mahasiswa mulai berkembang tingkat berpikir mahasiswa tidak 

hanya sampai pada  level 1 dan level 2, melainkan sudah mencapai pada level 3 

dan level 4. 

Pengalaman metakognitif sebagai produk bawah sadar berpotensi untuk 

membentuk karakter. Hasil belajar afektif karakter konservasi mahasiswa 

diperoleh melalui inventori kepemilikan karakter konservasi yang berjumlah 36 

butir pernyataan menggunakan model semantik diferensial. Tidak seperti MAI, 

inventori kepemilikan karakter konservasi belum diuji validitas dan reabilitasnya 

karena keterbatasan waktu peneliti. Dari data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

hasil belajar afektif mahasiswa sudah baik. Hal ini ditunjukkan tidak terdapat 

mahasiswa yang berkategori rendah, bahkan mahasiswa berkategori sedang hanya 

5,9% dari 34 mahasiswa. Sebanyak 67,6% mahasiswa mikroteknik rombel 4 

memiliki hasil belajar afektif dengan kategori tinggi dan 26,5% memiliki kategori 

sangat tinggi. 

Hubungan metakognisi dengan hasil belajar pernah dikemukakan oleh 

Young & Fry (2008). Menurut taksonomi Bloom hasil belajar tidak hanya ranah 

kognitif dan psikomotor saja, melainkan juga ranah afektif (Purwanto, 2004). 

Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek emosi, seperti 
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minat dan sikap. Penelitian Efklides (2006) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara hasil belajar afektif dengan level metakognitif. 

Keterampilan metakognitif mahasiswa mikroteknik rombel 4 sudah baik 

ditunjukkan dari skor MAI yang memiliki rata-rata 159,23 yang termasuk dalam 

level 3, sedangkan skor hasil belajar afektifnya memiliki rata-rata 181,74 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. 

Pengalaman metakognitif sebagai produk bawah sadar berpotensi untuk 

membentuk karakter dimana karakter yang diharapkan muncul adalah sebelas 

karakter konservasi yang telah dirumuskan Unnes. Dalam penelitian ini tidak 

semua karakter konservasi bisa muncul. Dari hasil observasi yang muncul hanya 

sembilan karakter, yaitu religius, jujur, cerdas, tanggung jawab, peduli, toleran, 

demokratis, tangguh, dan santun. Karakter yang tidak muncul ada dua, yaitu adil 

dan cinta tanah air. Dalam mata kuliah praktikum mikroteknik  mahasiswa 

diajarkan untuk membuat preparat sehingga sulit untuk mengaplikasikan karakter 

adil dan cinta tanah air tersebut. 

Penyusunan inventori kepemilikan karakter juga didasarkan oleh hasil 

observasi, maka dari itu jumlah penyataan antara karakter yang satu dengan yang 

lain tidaklah sama. Pernyataan pernyataan tersebut disusun dalam bentuk 

semantik diferensial yang memiliki dua kutub, kutub positif dan negatif. Di 

tengah kedua kutub tersebut terdapat skala dari angka 1 sampai angka 7. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi Product Moment kedua variabel yaitu level 

metakognitif dan hasil belajar afektif memiliki korelasi dengan koefisien korelasi 

(𝑟𝑥𝑦 ) sebesar 0,587. Koefisien korelasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 

korelasi antara level metakognitif dengan hasil belajar afektifnya sedang yang 
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berarti ketika level metakognitifnya tinggi belum tentu hasil belajar afektifnya 

tinggi. Belum tentu juga ketika level metakognitifnya rendah, hasil belajarnya 

juga rendah. Instrumen yang digunakan sangat menentukan data yang diperoleh, 

instrument harus diuji validitas dan reabilitasnya. Validitas dafatr inventori 

sebagian bergantung pada kemampuan responden membaca dan memahami 

pernyataan-peryataan itu, pengertian-pengertian mereka terhadap diri mereka 

sendiri, dan terutama pada kesediaan memeberikan jawaban yang terus terang dan 

jujur. Akibatnya, informasi yang diperoleh mungkin tidak  mendalam atau bias. 

  Harga koefisien korelasi 0,587 tersebut diuji apakah signifikan atau tidak 

dengan cara mengkonsultasikan dengan tabel product moment. Dengan taraf 

kesalahan 1% dan N=34, maka harga r tabel adalah 0,436. Jadi harga r hitung 

lebih besar dari harga r tabel, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi data dan 

koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut signifikan yang diartikan dapat 

digeneralisasikan pada populasi dimana sampel itu diambil, yaitu seluruh 

mahasiswa mikroteknik angkatan 2012 tahun ajaran 2014/2015 pada semester 

genap. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara level metakognitif dengan hasil belajar afektif 

karakter konservasi pada mata kuliah mikroteknik. Dengan kofisien korelasi 0,587 

dan harga r hitung tersebut lebih besar dati r tabel yatu 0, 436 maka hasil 

perhitungan tersebut signifikan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah: 

1. Perlu terlebih dahulu melakukan observasi secara langsung untuk mengamati 

kegiatan mahasiswa.  

2. Dalam penilaian hasil belajar afektif  penyusunan  inventori kepemilikan 

karakter agar lebih terkonsentrasi dan berciri khas pada tiap mata kuliah. 

3. Dalam mengukur level metakognitif mahasiswa akan lebih baik jika tidak 

hanya menggunakan MAI (Metacognitive Awareness Inventory), melainkan 

juga mengadakan pengamatan kegiatan mahasiswa secara langsung. 
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KARAKTER KONSERVASI DALAM MATA KULIAH 

MIKROTEKNIK 

   

No Pernyataan Karakter 

1 Menyembelih dan menguburkan hewan 

praktikum 

Religius, peduli 

2 Mengubah data praktikum Jujur, tanggung jawab 

3 Menambah referensi lain dalam pembuatan 

laporan 

Jujur, cerdas 

4 Mencegah mahasiswa lain mengubah data 

praktikum 

Jujur, tanggung jawab, 

peduli 

5 Melaporkan kepada dosen bila ada 

kecurangan dalam praktikum 

Jujur, tanggung jawab 

6 Mengakui pemikiran orang lain sebagai hasil 

pemikiran sendiri 

Jujur, tanggung jawab 

7 Mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk atau 

diminta 

Jujur, cerdas 

8 Melihat catatan saat tes Jujur, tanggung jawab 

9 Melihat pekerjaan mahasiswa lain saat tes Jujur, cerdas 

10 Mencantumkan sumber kutipan saat 

menyusun laporan 

Jujur, cerdas, tanggung 

jawab 

11 Menyalin sebagian atau semua bagian 

laporan mahasiswa lain 

Jujur, tanggung jawab 

12 Meminjamkan laporan untuk dicontek 

mahasiswa lain 

Jujur, tanggung jawab 

13 Melakukan praktikum sesuai prosedur Cerdas, jujur, tanggung 

jawab 

14 Selalu bertindak steril agar tidak terjadi 

kontaminasi 

Cerdas, tanggung jawab 

15 Bekerja sesuai tugas yang telah dibagi dalam Cerdas, tanggung jawab 

Lampiran 1 Karakter konservasi dalam mata kuliah mikroteknik 
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satu kelompok 

16 Membuat peta konsep suatu materi Cerdas 

17 Melakukan kegiatan praktikum dengan 

sungguh-sungguh 

Cerdas, tanggung jawab 

18 Bercanda dengan teman ketika kegiatan 

praktikum berlangsung 

Tnggung jawab 

19 Tetap melakukan kegiatan praktikum saat 

Dosen tidak hadir 

Tanggung jawab, jujur, 

tangguh 

20 Datang tepat waktu Tanggung jawab 

21 Mencuci dan mengembalikan alat setelah 

selesai praktikum 

Tanggung jawab 

22 Membantu tanpa diminta Peduli 

23 Berpura-pura tidak tahu ketika teman 

melakukan kesalahan 

Peduli, santun 

24 Melakukan ibadah setelah meminta ijin pada 

teman satu kelompok 

Toleransi, religius 

25 Mempersilahkan teman untuk beribadah 

ketika praktikum 

Toleransi, religius, santun 

26 Mengingatkan dengan cara halus ketika 

teman berbuat kesalahan 

Santun 

27 Mengacungkan jari sebelum berpendapat Demokratis, cerdas, santun 

28 Berpendapat disertai sikap emosional Demokratis, cerdas, santun 

29 Mencela pendapat mahasiswa lain ketika 

berbeda dengan pendapat diri sendiri 

Demokratis, santun 

30 Semangat mengikuti praktikum meskipun 

sudah lelah 

Tangguh 

31 Mengerjakan praktikum sesuai prosedur 

meskipun lama 

Tangguh, bertanggung 

jawab 

32 Mengandalkan teman dalam mengerjakan 

tugas kelompok 

Santun, tanggung jawab 

33 Menyela atau memotong pembicaraan orang Santun 



38 
 

lain 

34 Menggunakan kalimat yang sopan ketika 

berbicara dengan teman 

Santun 

35 Tetap menggunakan bahasa yang santun 

meskipun dalam emosi 

Santun 

36 Mengganggu teman yang sedang serius 

melakukan praktikum 

Santun, tanggung jawab 
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DATA SKOR LEVEL METAKOGNITIF  

  Kode Siswa Skor Ketuntasan 

 MT4-01 156 level 3 

 MT4-02 141 level 3 

 MT4-03 170 level 4 

 MT4-04 148 level 3 

 MT4-05 171 level 4 

 MT4-06 150 level 3 

 MT4-07 160 level 3 

 MT4-08 138 level 3 

 MT4-09 155 level 3 

 MT4-10 156 level 3 

 MT4-11 165 level 3 

 MT4-12 157 level 3 

 MT4-13 150 level 3 

 MT4-14 155 level 3 

 MT4-15 180 level 4 

 MT4-16 146 level 3 

 MT4-17 148 level 3 

 MT4-18 160 level 3 

 MT4-19 150 level 3 

 MT4-20 179 level 4 

 MT4-21 164 level 3 

 MT4-22 151 level 3 

 MT4-23 171 level 4 

 MT4-24 172 level 4 

 MT4-25 155 level 3 

 MT4-26 159 level 3 

 MT4-27 161 level 3 

 MT4-28 185 level 4 

 MT4-29 165 level 3 

 MT4-30 162 level 3 

 MT4-31 156 level 3 

 MT4-32 162 level 3 

 MT4-33 163 level 3 

 MT4-34 177 level 4 

  

 

 

 

  Mahasiswa Level 1 0 

 Mahasiswa Level 2 0 

  Mahasiswa Level 3 26 

  Mahasiswa Level 4 8 

     n   : 34 

 Jumlah 

 

: 5438 

 Rata-rata   : 160 

 S   : 11.13 

 S
2
   : 123.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 Data level metakognitif 
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HASIL BELAJAR AFEKTIF

 Kode Siswa Skor Ketuntasan 

MT4-01 136 sedang 

MT4-02 146 Tinggi 

MT4-03 225 Sangat tinggi 

MT4-04 155 Tinggi 

MT4-05 233 Sangat tinggi 

MT4-06 152 Tinggi 

MT4-07 187 Tinggi 

MT4-08 171 Tinggi 

MT4-09 155 Tinggi 

MT4-10 197 Tinggi 

MT4-11 154 Tinggi 

MT4-12 175 Tinggi 

MT4-13 170 Tinggi 

MT4-14 172 Tinggi 

MT4-15 224 Sangat tinggi 

MT4-16 201 Sangat tinggi 

MT4-17 140 sedang 

MT4-18 155 Tinggi 

MT4-19 145 Tinggi 

MT4-20 186 Tinggi 

MT4-21 180 Tinggi 

MT4-22 158 Tinggi 

MT4-23 182 Tinggi 

MT4-24 157 Tinggi 

MT4-25 188 Tinggi 

MT4-26 187 Tinggi 

MT4-27 189 Tinggi 

MT4-28 226 Sangat tinggi 

MT4-29 180 Tinggi 

MT4-30 206 Sangat tinggi 

MT4-31 210 Sangat tinggi 

MT4-32 188 Tinggi 

MT4-33 231 Sangat tinggi 

MT4-34 218 Sangat tinggi 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kategori Rendah 0 

  Kategori Sedang 2 

  Kategori Tinggi 23 

  Kategori Sangat Tinggi 9 

     n   : 34 

 Jumlah   : 6179 

 Rata-rata   : 182 

 S 

 

: 28.08 

 S
2
   : 788.38 

Lampiran 3 Hasil belajar afektif 
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Hipotesis

Ho Data berdistribusi normal

Ha Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika x
2

 < x
2

 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

138 -

146 -

154 -

162 -

170 -

178 -

x²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh x²  tabel = 

UJI NORMALITAS 

DATA LEVEL KETERAMPILAN METAKOGNITIF

185 8

MAHASISWA MIKROTEKNIK ROMBEL 4 BIOLOGI UNNES

138 159.23

2

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kelas

Peluang 

untuk Z

Luas Kelas 

Untuk Z

47 11.21

6 34

Ei Oi
(Oi-Ei)²

Ei

9.3743

0.257

153 145.5 -1.22 0.3897 0.1944 6.6088 7 0.023

145 137.5 -1.94 0.4737 0.0841 2.8577

4.3568

11 0.282

169 161.5 0.20 0.0804 0.2400 8.1591 4 2.120

161 153.5 -0.51 0.1953 0.2757

4 0.029

185 177.5 1.63 0.4485 0.0420 1.4264 3 1.736

177 169.5 0.92 0.3204 0.1281

185.5 2.34 0.4905

= 4.4480

7.8147

4.448 7.8147  

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penolakan 
Ho

( )
å
=

-
=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Lampiran 4 Uji normalitas data level keterampilan metakognitif 

mahasiswa mikrotekik rombel 4 biologi UNNES 



42 
 

 

 

 

 

 

Hipotesis

Ho Data berdistribusi normal

Ha Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika x
2

 < x
2

 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

136 -

153 -

170 -

187 -

204 -

221 -

x²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh x²  tabel = 

UJI NORMALITAS 

DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF MAHASISWA

233 16

MAHASISWA MIKROTEKNIK ROMBEL 4 BIOLOGI UNNES

136 181.74

5

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kelas

Peluang 

untuk Z

Luas Kelas 

Untuk Z

97 28.08

6 34

Ei Oi
(Oi-Ei)²

Ei

8.0195

0.790

169 152.5 -1.04 0.3511 0.1826 6.2090 6 0.007

152 135.5 -1.65 0.4502 0.0991 3.3686

4.6045

8 0.000

203 186.5 0.17 0.0674 0.2135 7.2590 7 0.009

186 169.5 -0.44 0.1685 0.2359

3 0.559

237 220.5 1.38 0.4163 0.0602 2.0464 5 4.263

220 203.5 0.78 0.2809 0.1354

237.5 1.99 0.4765

= 5.6287

7.8147

5.6287 7.8147  

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penolakan 
Ho

( )
å
=

-
=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Lampiran 5 Uji normalitas data hasil belajar afektif  mahasiswa 

mikrotekik rombel 4 biologi UNNES 
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HASIL KORELASI ANTARA LEVEL METAKOGNITIF DENGAN 

HASIL BELAJAR AFEKTIF 

 

 

Lampiran 6 Hasil korelasi antara level metakognitif 

dengan hasil belajar afektif 
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Mahasiswa berkerjasama 

dalam melakukan praktikum 

mikroteknik saat pembedahan 

katak untuk diambil jaringan 

mesenteriumya. 

 

Mahasiswa sedang melakukan 

pengamatan preparat yang 

telah dibuat menggunakan 

mikroskop 

 

Mahasiswa sedang mengkering 

anginkan hasil preparat yang 

baru saja dibuat 

 

Lampiran11 Dokumentasi Penelitian 
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Salah satu mahasiswa sedang 

mencuci alat yang digunakan 

untuk praktikum 

 

Peneliti saat mengamati 

kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa 

 

Mahasiswa saat mengisi MAI 

yang telah dibagikan oleh 

peneliti 
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