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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Abad ke-21 ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan informasi yang begitu pesat, perkembangan tersebut mendorong perubahan 

bagaimana seseorang bekerja dan hidup. Kebutuhan akan sumber daya manusia 

yang memiliki kecakapan berpikir, berkomunikasi dan berkolaborasi untuk bekerja 

dalam sebuah kelompok mengalami peningkatan akibat adanya mesin dan bantuan 

perkembangan teknologi informasi sehingga kebutuhan sumber daya manusia 

untuk hal-hal yang bersifat rutin menurun dari tahun ke tahun (Levy, 2008, Griffin, 

2012). Seiring dengan kemajuan-kemajuan tersebut maka dikenal istilah “21st 

century skills” atau keterampilan abad 21.  

Fisika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tentunya 

memiliki tujuan untuk melatihkan keterampilan tersebut, sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 69 (2013) bahwa kompetensi inti mata 

pelajaran Fisika adalah membentuk manusia Indonesia yang dapat memecahkan 

masalah. Untuk dapat memecahkan permasalahan tentunya diperlukan 

keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 berkaitan erat dengan penggunaan 

ilmu pengetahuan dalam masalah sehari-hari. Dengan kata lain, mata pelajaran 

fisika sebagai salah satu modal dasar untuk membentuk sumber daya manusia 

untuk dapat menghadapi abad ke-21. Adapun keterampilan abad ke-21 yang harus 

dimilki peserta didik (Partnership for 21st Century Skills, 2011; Griffin, 2012) 

adalah sebagai berikut: cara berpikir (the way of thinking) dan cara bekerja (the 

way of working) yaitu keterampilan bagaimana seseorang harus bekerja dengan 

dunia global dan dunia digital. Cara berpikir mencakup keterampilan berpikir 

kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sedangkan cara 

bekerja meliputi keterampilan berkomunikasi dan keterampilan berkolaborasi. 

Generasi abad 21 harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan 

berbagai metode dan strategi serta mampu berkolaborasi dan bekerjasama dengan 

individu maupun komunitas dan jaringan.  
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Berbagai model dan strategi pembelajaran telah dilakukan untuk melatihkan 

dan meningkatkan keterampilan abad ke-21 mengingat betapa penting dan sangat 

dibutuhkan oleh individu di setiap negara untuk menghadapi persaingan global. 

Irfan (2016) meningkatkan keterampilan abad ke-21 melalui penerapan model 

pembelajaran Level of Inquiry dan masih terdapat beberapa indikator yag 

meningkat dengan kategori sedang, yaitu pada indikator mengemukakan alasan, 

menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan ide, mengelaborasi dan 

menganalisis ide. Keterampilan abad ke-21 juga dilatihkan melalui pembelajaran 

berbasis game seperti yang dilakukan oleh Qian dan Clark (2016). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa persentase profil keterampilan berpikir 

kritis siswa mencapai 70%, sedangkan untuk kreativitas, komunikasi dan 

kolaborasi hanya mencapai persentase kurang dari 20%. Tunkham, dkk. (2016) 

melakukan penelitian mengenai pembelajaran STEM untuk meningkatkan 

keterampilan abad ke-21, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kreativitas 

meningkat dengan signifikan terutama pada indikator originality dan flexibility. 

Selain itu, diketahui bahwa keterampilan literasi teknologi meningkat dengan 

kategori sangat baik. Namun, pada penelitian ini tidak dilatihkan keterampilan 

berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi. Sugiarti (2017) dalam penelitiannya 

mengenai penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

strategi reading infusion untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 (4C) siswa 

SMK pada topik suhu dan kalor diperoleh bahwa penerapan model pembelajaran 

PBL dengan strategi reading infusion secara signifikan lebih meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan penerapan model 

pembelajaran PBL. Namun, ternyata penerapan model tersebut belum secara 

signifikan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan soal tes untuk mengukur keterampilan abad 21 (berpikir kritis dan 

kreatif) dari penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2017) diketahui bahwa profil 

keterampilan abad ke-21 (berpikir kritis dan kreatif) siswa SMA masih dinilai 

rendah, karena dari 6 indikator soal keterampilan berpikir yang diujikan hanya 1 

indikator yang persentasenya di atas 50% atau berada pada kategori ditafsirkan; 

sebagian besar dan menunjukkan kriteria cukup pada persentase 65,22% yaitu 



3 
 

Sinthia Rahmanita, 2018 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DENGAN STRATEGI READING 

INFUSION DAN METAKOGNITIF UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN ABAD KE-21 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

keterampilan berpikir kritis dengan indikator mengemukakan alasan dalam 

menyelesaikan masalah. Untuk keterampilan berpikir kritis dengan indikator 

menarik kesimpulan berdasarkan analisa terbaik dalam menyelesaikan 

permasalahan dan mengevaluasi argumen dalam menyelesaikan permasalahan 

berada pada kategori ditafsirkan; hampir setengahnya dan berada pada kriteria 

kurang dengan persentase masing-masing adalah 47,83% dan 46,38%. Adapun 

untuk keterampilan berpikir kreatif, tidak ada satupun indikator yang berada pada 

kategori cukup, dalam artian siswa masih berada pada kategori ditafsirkan; hampir 

setengahnya dengan kriteria kurang baik untuk indikator menggunakan berbagai 

cara dalam menyelesaikan permasalahan, menciptakan ide brilliant dan baru dalam 

menyelesaikan permasalahan, maupun mengelaborasi ide sendiri dalam rangka 

memaksimalkan upaya kreatif dalam menyelesaikan masalah, dengan persentase 

untuk masing-masing indikator adalah 49,28%, 42,03%, dan 47,83%. 

Berdasarkan hasil tersebut, sangat penting untuk mengembangkan suatu 

model pembelajaran dan strategi yang dipandang cocok untuk dapat melatihkan 

keterampilan abad 21 siswa SMA. Model pembelajaran yang dipandang cocok 

untuk melatihkan keterampilan abad 21 siswa adalah model pembelajaran project 

based learning dengan mengintegrasikan strategi reading infusion dan 

metakognitif. Project based learning merupakan metode mengajar yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dengan bekerja dalam 

beberapa waktu untuk menginvestigasi dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang 

kompleks, permasalahan, atau tantangan (Boss, 2015). Geier,dkk (2008) 

menyatakan bahwa siswa yang dalam proses pembelajaran mendapatkan perlakuan 

project based learning memiliki skor yang lebih baik pada konten pengetahuan 

dan keterampilan proses sains. Pada kelas skala besar di California dan Arizona, 

siswa yang mendapatkan pembelajaran melalui model project based learning tidak 

hanya belajar mengenai konten pembelajaran tetapi juga belajar untuk menjadi 

pemecah masalah yang lebih baik (Finkelstein, dkk., 2010, Mergendoller, dkk., 

2006). 

Fang dan Wei (2010) menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri yang diikuti 

oleh reading infusion secara signifikan lebih unggul dalam meningkatkan literasi 

sains siswa daripada hanya menerapkan inkuiri saja. Bahan bacaan berupa 
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fenomena nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan 

konsep fisika dapat menjadi bekal pengetahuan yang digunakan untuk proses 

penyelesaian masalah. Hasil penelitian Syarkowi (2014) menunjukkan bahwa 

pembelajaran inkuiri dengan reading infusion secara signifikan lebih 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran inkuiri. 

Keterampilan metakognitif secara sukses dapat membantu siswa dalam hal 

problem solving atau memecahkan masalah (Phang, 2009; Malone, 2006). 

Terlibatnya metakognisi dalam memecahkan masalah maka memungkinkan 

terbangunnya pemahaman yang kuat dan menyeluruh terhadap masalah disertai 

alasan yang logis. Kelly dan Irene (2010) melakukan penelitian mengenai 

penerapan strategi metakognitif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa siswa yang memiliki 

keterampilan berpikir kritis baik berkaitan dengan aktivitas metakognitif yang 

lebih banyak, terutama dalam hal perencanaan dan mengevaluasi strategi. 

Penelitian mengenai strategi metakognitif dan pengaruhnya terhadap keterampilan 

berpikir kreatif siswa dilakukan oleh Hargrove dan Nietfeld (2015), hasilnya 

menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan perlakuan strategi metakognitif 

memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang tidak 

mendapatkan perlakuan ini. Skor Metacognitive Awareness Inventory juga secara 

signifikan meningkat pada siswa yang mendapatkan perlakuan strategi 

metakognitif. Pembelajaran yang melibatkan metakognitif adalah pembelajaran 

yang menekankan kesadaran terhadap siswa dalam proses berpikirnya, yaitu 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk jurnal berpikir maupun 

pada saat proses pembelajaran. Schunk, Zimmerman, dan Campillo (dalam 

Taasoobshirazi & Farley, 2012) menyatakan bahwa metakognisi adalah salah satu 

faktor penting yang berkontribusi pada pembelajaran fisika. Lebih lanjut Gartman 

dan Freiberg (1995) menyatakan bahwa metakognisi merupakan proses menyadari 

dan mengatur cara berpikir siswa itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah berpikir 

tentang bagaimana siswa membuat pendekatan terhadap masalah, memilih strategi 

yang digunakan untuk menemukan pemecahan, dan bertanya kepada diri sendiri 

tentang masalah tersebut.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran 

Project Based Learning dengan Strategi Reading Infusion dan Metakognitif untuk 

Melatihkan Keterampilan Abad Ke-21”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas model pembelajaran 

project based learning dengan strategi reading infusion dan metakognitif untuk 

melatihkan keterampilan abad ke-21?” 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dijabarkan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana efektivitas model pembelajaran project based learning dengan 

strategi reading infusion dan metakognitif untuk melatihkan keterampilan 

berpikir kritis (critical thinking skill) siswa MA? 

2) Bagaimana efektivitas model pembelajaran project based learning dengan 

strategi reading infusion dan metakognitif untuk melatihkan keterampilan 

berpikir kreatif (creative thinking skill) siswa MA? 

3) Bagaimana profil keterampilan komunikasi siswa MA yang mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran project based learning dengan strategi reading 

infusion dan metakognitif? 

4) Bagaimana profil keterampilan kolaborasi siswa MA yang mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran project based learning dengan strategi reading 

infusion dan metakognitif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan, tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Mendapatkan gambaran efektivitas model pembelajaran project based 

learning dengan strategi reading infusion dan metakognitif untuk melatihkan 

keterampilan berpikir kritis (critical thinking skill) siswa MA. 
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2) Mendapatkan gambaran efektivitas model pembelajaran project based 

learning dengan strategi reading infusion dan metakognitif untuk melatihkan 

keterampilan berpikir kreatif (creative thinking skill) siswa MA. 

3) Mendapatkan gambaran profil keterampilan komunikasi siswa MA yang 

mendapatkan perlakuan model pembelajaran project based learning dengan 

strategi reading infusion dan metakognitif. 

4) Mendapatkan gambaran profil keterampilan kolaborasi siswa MA yang 

mendapatkan perlakuan model pembelajaran project based learning dengan 

strategi reading infusion dan metakognitif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang efektivitas 

model pembelajaran project based learning dengan strategi reading infusion dan 

metakognitif untuk melatihkan keterampilan abad ke-21 siswa Madrasah Aliyah 

yang dapat memperkaya hasil-hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya serta dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti 

guru, siswa, peneliti dan tenaga kependidikan lainnya terkait dengan pembelajaran 

fisika. 

 

1.5 Struktur Penulisan Tesis 

Tesis ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian 

Pustaka; Bab III Metode Penelitiian; Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Berikut ini adalah penjabaran untuk masing-

masing Bab: 

Bab I: Berisi pemaparan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II: Berisi kajian pustaka terkait dengan temuan-temuan penelitian terdahulu 

mengenai keterampilan abad ke-21, model pembelajaran Project Based Learning, 

strategi reading infusion, dan strategi metakognitif. 

Bab III: Membahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, 

prosedur penelitian, dan analisis data yang digunakan. 
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Bab IV: Membahas tentang temuan penelitian berdasarkan data dan hasil 

pengolahan data serta analisis data sesuai dengan dengan urutan rumusan masalah 

penelitian, serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

Bab V: Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran 

dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 


