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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan mulai diberlakukannya era perdagangan bebas, tingkat 

persaingan global di segala sektorpun mengalami peningkatan. Tidak kecuali 

dunia pendidikan. Mahasiswa sebagai penerima proses pembelajaran di perguruan 

tinggi dituntut untuk membekali diri dengan kompetensi terstandar sebagai bekal 

untuk mengambil posisi dan berperan dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. 

Pencapaian kompetensi setiap mahasiswa tentunya tak terlepas dari 

bagaimana mereka berstrategi dalam proses pembelajaran yang diterimanya. 

Semakin baik strategi yang diterapkan, kesempatan untuk melakukan proses 

belajar yang lebih baik akan semakin besar. Dan ketika seorang pebelajar mampu 

berproses dengan baik, maka diharapkan hasil belajar yang akan diperolehpun 

menjadi lebih baik.  

Salah satu kemampuan penting dalam proses belajar dan pencapaian 

kompetensi adalah kemampuan metakognitif. Konsep metakognisi telah menjadi 

sebuah konsep yang sangat populer di dunia pendidikan, meski belum terlalu 

banyak diteliti di Indonesia. Flavell dalam Cautinho (2008) menyatakan bahwa 

metakognitif merupakan pengetahuan seseorang terhadap proses berpikirnya 

sendiri. Dengan kata lain, metakognitif menggambarkan sebuah proses berpikir 

untuk berpikir. Sehingga, ketika seorang pebelajar telah memiliki kemampuan 
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metakognitif yang memadai, ia akan mampu menjalani proses belajarnya dengan 

lebih baik untuk memperoleh hasil yang lebih baik pula. 

Cautinho (2008) meggarisbawahi hasil-hasil penelitian metakognitif 

terdahulu dan menyatakan bahwa metakognitif merupakan prediktor penting 

dalam keberhasilan akademik pebelajar. Pengasahan terhadap kemampuan 

metakognitif, meski dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, terbukti dapat 

membantu meningkatkan prestasi akademik seorang pebelajar. Kemampuan 

metakognitif juga berkaitan erat dengan faktor kepribadian dan besar kecilnya 

motivasi pebelajar (Lin-Agler et al, 2002; Stavrianopoulos, 2002). 

 Variabel lain yang dianggap penting dalam pencapaian prestasi 

mahasiswa adalah efikasi diri (self efficacy). Bandura (1997) menyatakan bahwa 

efikasi diri merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang bahwa ia mampu 

mengorganisir dan menjalankan rangkaian tindakan yang diperlukan untuk 

mengatur situasi prospektif. Seseorang dengan efikasi diri tinggi akan berupaya 

menganalisa dan memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sedang seseorang dengan efikasi diri rendah, cenderung meragukan 

kemampuannya serta mengantisipasi kegagalan bahkan sebelum berusaha untuk 

memecahkan masalah.  

Efikasi diri diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

pencapaian prestasi belajar mahasiswa (Lane et al, 2004; Naqiyah et al, 2007). 

Devenport dan Lane (2006) juga membuktikan bahwa efikasi diri berkaitan erat 

dengan strategi coping pada mahasiswa. Hal ini menggambarkan bahwa, semakin 

baik efikasi diri seorang pebelajar, ia akan memiliki strategi coping yang semakin 
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baik dalam mengatasi permasalahan belajarnya. Dengan demikian, pencapaian 

prestasi sebagai hasil proses belajar akan semakin baik pula.  

Jenjang Diploma 3 (D3) Analis Kesehatan merupakan jenjang pendidikan 

vokasional dengan penitikberatan hasil pendidikan pada keterampilan melakukan 

analisa laboratorium. Dalam kurikulum pendidikan D3 Analis Kesehatan tahun 

2003, hal tersebut nampak pada jumlah beban SKS pembelajaran keterampilan 

laboratorium (laboratory skills) yang lebih besar dibandingkan beban SKS untuk 

pembelajaran teori (Pusdiknakes, 2003). Sehingga, keberhasilan atau pencapaian 

kompetensi dalam keterampilan laboratorium menjadi komponen penting dalam 

menilai pencapaian prestasi belajar seorang mahasiswa Analis Kesehatan.  

Keterampilan laboratorium Kimia Analitik pada Program Studi (Prodi) D3 

Analis Kesehatan merupakan salah satu bagian dari kelompok mata kuliah 

keilmuan dan keterampilan yang diberikan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini 

merupakan mata kuliah yang menjadi dasar ilmu (basic science) dari 3 mata 

kuliah lanjutan, dimana 2 diantaranya merupakan mata ujian negara, yaitu 

keterampilan laboratorium Kimia Klinik serta Kimia Air, Makanan-Minuman 

(Pusdiknakes, 2003). Meski demikian, data dari bagian evaluasi Prodi D3 Analis 

Kesehatan menunjukkan bahwa nilai keterampilan laboratorium Kimia Analitik 

yang diperoleh mahasiswa pada 2 tahun akademik terakhir (2007/2008 dan 

2008/2009) tidak cukup memuaskan.  

Pada tahun akademik 2007/2008, persentase mahasiswa yang mendapatkan 

nilai A, AB, B, BC, C dan D berturut-turut adalah 0%, 17%, 24%; 48%, 11% dan 

0%. Sedang pada tahun akademik 2008/2009, persentase tersebut menjadi 0%, 
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2%, 72%, 15%, 7% dan 4%. Kurang optimalnya hasil evaluasi keterampilan 

laboratorium Kimia Analitik tersebut diduga tidak hanya berkaitan dengan faktor 

eksternal pebelajar, namun juga faktor internalnya, dalam hal ini adalah 

kemampuan metakognitif dan efikasi diri yang dimiliki. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti akan mengkaji peranan 

metakognitif dan efikasi diri dalam kaitannya dengan prestasi keterampilan 

laboratorium Kimia Analitik mahasiswa Prodi D3 Analis Kesehatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adakah hubungan antara kemampuan metakognitif dan efikasi diri dengan 

prestasi keterampilan laboratorium Kimia Analitik pada mahasiswa D3 Analis 

Kesehatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Meneliti hubungan antara metakognitif dan efikasi diri dengan prestasi 

keterampilan laboratorium Kimia Analitik. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meneliti tingkat kemampuan metakognitif dan efikasi diri mahasiswa D3 

Analis Kesehatan. 

b. Meneliti hubungan antara metakognitif dengan prestasi keterampilan 

laboratorium Kimia Analitik. 
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c. Meneliti hubungan antara efikasi diri dengan prestasi keterampilan 

laboratorium Kimia Analitik. 

d. Menaksir besarnya kekuatan hubungan antara kemampuan metakognitif, 

efikasi diri dan prestasi keterampilan laboratorium Kimia Analitik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk membuktikan secara empiris bahwa kemampuan metakognitif dan 

efikasi diri mempengaruhi prestasi keterampilan laboratorium Kimia Analitik 

mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu tercapainya 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam pembelajaran keterampilan 

laboratorium Kimia Analitik. 

b. Bagi Program Studi, khususnya bagian kurikulum, penelitian ini 

diharapkan dapat membantu pemilihan dan penerapan strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan keterampilan 

laboratorium Kimia Analitik mahasiswa. 
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