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Abstract.
This study aims to determine whether there is a relationship between 

metacognitive with academic achievement in college student Faculty of 
Psychology Airlangga University who actively organize in faculty level. This 
research was conducted in college student at the Faculty of Psychology Airlangga 
University who actively organize in faculty level. Total sample is 50 people. 
Metacognition were measured using questionnaires MAI (Metacognitive 
Awareness Inventory) developed by Schraw & Dennison (1994). Based on the 
analysis of research data obtained a value of -0.032, which means that the two 
variables are negatively correlated and there is no relationship between 
metacogniive with academic achievement in the study population.

Key words : Metacognitive, academic achievement, college student who actively 
organize.

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara metakognisi 

dengan prestasi akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 
yang aktif berorganisasi pada organisasi tingkat fakultas. Penelitian ini dilakukan 
pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang aktif berorganisasi 
di organisasi mahasiswa tingkat Fakultas dengan jumlah sampel penelitian adalah 50 
orang. Variabel metakognisi diukur dengan menggunakan kuisioner MAI 
(Metacognitive Awareness Inventory) yang disusun oleh Schraw & Dennison 
(1994).  Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh nilai sebesar -0,032 
yang artinya kedua variabel berkorelasi negatif dan tidak ada hubungan antara 
metakognisi dengan prestasi akademik pada populasi penelitian ini.

Kata Kunci : Metakognisi, prestasi akademik, mahasiswa yang aktif berorganisasi. 
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Pendahuluan mengembangkan bakat dan minat sehingga 
Mahasiswa disebut sebagai calon intelektual atau mahasiswa dapat meningkatkan prestasi 
dalam masyarakat dikenal sebagai agent of belajarnya (Suryobroto, 2002 dalam Kumalasari, 
change. Sebagai agent of change, mahasiswa 2011). Faktor lain yang mempengaruhi prestasi 
mampu melakukan perubahan besar bahkan akademik menurut Everson & Tobias (1998, dalam 
revolusi menuju hal yang lebih baik. Dalam Young & Fry, 2008) adalah metakognisi. Salah satu 
perjalanan sejarah tanah air telah terbukti bahwa komponen metakognisi yaitu metacognition 
perubahan besar terjadi di tangan generasi muda regulation berhubungan dengan prestasi 
yaitu runtuhnya era orde baru menjadi era akademik pada perguruan tinggi dan merupakan 
reformasi. Hal tersebut bukan tidak mungkin prediktor yang baik untuk kesuksesan. Penelitian 
dilakukan pada tahap pemikiran post formal masa yang dilakukan Young & Fry mendapatkan hasil 
dewasa. Tahap pemikiran post formal ini hubungan yang signif ikan antara MAI 
merupakan tipe matang dari sebuah pemikiran (Metacognitive Awareness Inventory) dengan 
yang bersandar kepada pengalaman subyektif dan prestasi akademik.  Hal ini menarik untuk diteliti 
intuisi serta logika dan berguna dalam lebih lanjut untuk melihat kaitan antara prestasi 
menghadapi ambiguitas, ketidakpastian, akademik dengan metakognisi mahasiswa yang 
k e t i d a k k o n s i s t e n a n ,  k o n t r a d i k t i f ,  mengikuti kegiatan dalam organisasi mahasiswa. 
ketidaksempurnaan dan kompromis (Papalia, Adanya penelitian yang menjelaskan bahwa 
2008). Kembali pada sebutan mahasiswa sebagai keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan 
agen perubahan yang diberikan masyarakat, organisasi merupakan salah satu faktor yang 
menempatkan mahasiswa dalam peran di menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik 
kehidupan sosial. Peran mahasiswa akan dapat pada mahasiswa (Larson, 1991 dalam Ahmaini, 
dilakukan dengan baik apabila mahasiswa 2010). Fokus perhatian mahasiswa menjadi 
memiliki kematangan dalam berpikir dan terpecah karena pikiran- pikiran yang 
berperilaku yang diperoleh di pendidikan tinggi. menyangkut organisasi dan perkuliahan tidak 
Perkembangan kognitif  akan terus berkembang dapat diatur dengan baik. Dalam hal ini 
apabila individu berada di lingkungan akademis mahasiswa tidak dapat melakukan pembelajaran 
atau perguruan tinggi. dari kegiatan organisasi yang telah dijalani dan 
Salah satu kegiatan mahasiswa di perguruan tidak mampu menerapkannya dalam perkuliahan. 
tinggi adalah kegiatan ekstrakurikuler yaitu Salah satu faktor dasar yang mengganggu 
organisasi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan proses belajar adalah kurangnya pengetahuan dan 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler khususnya keterampilan untuk mengembangkannya. 
organisasi kemahasiswaan sebagai sarana Pengetahuan dan keyakinan mengenai proses-
pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat. proses kognitif merupakan salah satu aspek dari 
Kegiatan organisasi bertujuan melatih mahasiswa metakognisi. Metakognisi mencakup pemahaman 
untuk belajar hidup bermasyarakat, belajar untuk dan keyakinan pembelajar mengenai proses 
memecahkan berbagai permasalahan, dan kognitifnya sendiri, serta usaha sadarnya untuk 
mendapatkan ilmu yang tidak didapat dalam terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir 
perkuliahan. Berbagai manfaat mengikuti sehingga meningkatkan proses belajar dan 
organisasi tidak berakibat pada prestasi akademik memori (Ormrod, 2008).
mahasiswa yang memuaskan. 

Prestasi akademik dipengaruhi oleh Mahasiswa yang Aktif dalam Organisasi 
beberapa faktor, salah satunya adalah faktor Mahasiswa Tingkat Fakultas
eksternal yaitu faktor masyarakat yang berupa 
kegiatan mahasiswa dalam masyarakat seperti Keaktifan  adalah kegiatan yang bersifat fisik 
partisipasi peserta didik dalam kegiatan maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai 
keorganisasian di lingkungan sekitarnya (Slameto, suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan 
2003 dalam Kumalasari, 2011).  Dalam organisasi (Sardiman, 2001). Mahasiswa yang aktif dalam 
peserta didik dapat meningkatkan kemampuan organisasi mahasiswa tingkat fakultas adalah 
k o g n i t i f ,  a f e k t i f  d a n  p s i k o m o t o r i k ,  mahasiswa yang melakukan kegiatan bersifat fisik 
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maupun mental yang sesuai dengan tugas dan ada saat ini digunakan untuk mengukur 
tanggung jawabnya sebagai pengurus dalam m e t a ko g n i s i  m e m i l i k i  ke l e b i h a n  d a n  
organisasi mahasiswa. keterbatasan, dan masalah utamanya adalah 

mengenai reliabilitas dan validitas. Schraw dkk 
Prestasi Akademik (2000, dalam dalam Rahman & Masrur, 2011) 

Prestasi akademik ialah penampakan memberikan saran untuk mengatasi masalah 
hasil belajar seseorang yang merupakan hasil pengukuran tersebut yaitu:
suatu penilaian dibidang pengetahuan, a. Mengamati kemampuan metakognitif 
ketrampilan dan sikap sebagai hasil belajar yang seseorang untuk memperoleh informasi 
dinyatakan dalam bentuk nilai (Winkel, 1987). mengenai strategi, metakognisi dan motivasi 

dalam bentuk tugas-tugas akademik,
Metakognisi b. Memilih tugas kognitif yang tepat untuk 

Schraw & Dennison (1994) mendefinisikan memunculkan kemampuan metakognitif. 
metakognisi pada kemampuan merenung, Gunakan alat yang mengukur metakognisi dalam 
memahami dan mengontrol pembelajaran. berbagai populasi psikometri,
Metakognisi berhubungan dengan apa yang orang c. Menggunakan metode kualitatif dan 
ketahui tentang kognisi secara umum dan kuantitatif pada setiap subyek penelitian. 
mengenai proses memori dan kognitif mereka Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak  
secara khusus dan bagaimana mereka menggunakan pendekatan lain untuk menggali 
menggunakan pengetahuan untuk mengatur metakognisi subyek, sehingga kemampuan 
proses informasi dan perilaku (Koriat, 2002). metakognisi subyek kurang dapat dilihat.

Metode Penelitian Simpulan dan Saran
Metode penelitian ini menggunakan metode Berdasarkan hasil analisa data, maka 

kuantitatif dengan tipe penelitian survey. diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat 
Penelitian survey berisi pertanyaan untuk orang- hubungan antara metakognisi dengan prestasi 
orang atau yang biasa disebut responden tentang akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi 
keyakinan, karakteristik dan pendapat mereka Universitas Airlangga yang aktif berorganisasi di 
saat ini (Neuman, 2007). Dalam penelitian ini organisasi mahasiswa tingkat Fakultas.
ingin diketahui ada tidaknya hubungan antara Saran bagi peneliti  selanjutnya adalah 
metakognisi dengan prestasi akademik pada memperbanyak informasi tentang hubungan 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas antara metakognisi dan pencapaian akademik 
Airlangga yang aktif berorganisasi di organisasi pada jurnal lainnya, mempelajari lebih lanjut 
mahasiswa tingkat Fakultas. terkait latar belakang lokasi penelitian dan subyek 

yang akan diber ikan kues ioner,  lebih 
Pembahasan memperhatikan kondisi faktor eksternal yang 

Pada penelitian ini hasil analisa data terjadi pada subyek agar kuesioner yang 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan d i k e r j a k a n  l e b i h  o b ye k t i f ,  d a n  a g a r  
antara metakognisi dengan prestasi akademik memperhatikan lebih mendalam terkait 
pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas organisasi yang digeluti untuk memperlihatkan 
Airlangga yang aktif berorganisasi di organisasi hubungan antar dua variabel.
mahasiswa tingkat Fakultas. Nilai signifikansi dari Sedangkan bagi mahasiswa adalah dapat memulai 
hasil uji korelasi menggunakan Spearman's rho belajar mandiri, aktif dalam memperoleh 
adalah 0,828 yang berarti bahwa Ho diterima dan pengetahuan sehingga mahasiswa memahami 
Ha ditolak. makna belajar dan manfaatnya serta bagaimana 
Salah satu masalah dalam pengukuran cara mencapainya, dan membagi waktu dengan 
metakognisi adalah mengembangkan dan baik antara perkuliahan dengan kegiatan lainnya 
menggunakan alat ukur yang valid untuk sehingga keduanya dapat berjalan seiringan tanpa 
mengukur kemampuan metakognitif (dalam mempengaruhi satu sama lain secara negatif, 
Rahman & Masrur, 2011). Beberapa metode yang khususnya bagi  mahasiswa yang akt i f  
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berorganisasi.
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