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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang yang literat terhadap sains mampu memahami sains dan 

teknologi, hal tersebut memerlukan kompetensi berupa kemampuan 

untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang 

penelitian ilmiah, serta menginterpretasikan data dan bukti secara ilmiah 

(OECD, 2016). Literasi sains tidak hanya diperlukan oleh orang yang 

berkarir pada bidang sains atau teknologi, tetapi diperlukan pula oleh 

masyarakat untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan 

permasalahan saat ini (OECD, 2016). Literasi sains diperlukan untuk 

membentuk warga negara yang berpengetahuan dan mandiri (Correia et 

al., 2010), sehingga hal tersebut menjadi hal yang esensial bagi 

kehidupan. Meskipun begitu, hal tersebut bertolak belakang dengan 

literasi sains di Indonesia. Berdasarkan hasil literasi sains yang diujikan 

pada 72 negara-negara yang berpartisipasi pada Programme for 

International Student Assessment atau PISA 2015, menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa-siswa Indonesia pada literasi sains, matematika dan 

membaca berada pada posisi ke-62 dari 69 negara peserta PISA (OECD, 

2016). Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian, literasi sains siswa SMA 

pada ranah kognitif rata-rata termasuk dalam kategori kurang sekali 

(Diana et al., 2015). Rendahnya literasi sains di Indonesia dapat pula 

menunjukkan bahwa masyarakat pun kurang literat terhadap peran 

tumbuhan, Martins-Loucao & Gaio-Oliveira (2017) menyatakan bahwa 

perlu ditingkatkan literasi sains untuk meningkatkan kesadaran publik 

mengenai keanekaragaman tumbuhan dan konservasinya. 

Menjaga keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia 

tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi warga negaranya atau bahkan 

seluruh warga di dunia. Hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan 

saat ini yaitu Indonesia telah kehilangan hingga satu perempat wilayah 

hutannya dalam kurun waktu 25 tahun (Beeler & Ser, 2016). Dilaporkan 

bahwa Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami tingkat deforestasi 

yang tinggi (Ivanovic, 2011). Hellmann (2014) mengungkapkan bahwa 

pada tahun 2014 Indonesia menjadi negara dengan tingkat deforestasi 

tertinggi di dunia. International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) mencatat bahwa terdapat 3666 spesies tumbuhan yang masuk ke 

dalam daftar spesies yang terancam punah (IUCN, 2017), hal tersebut 

dapat disebabkan karena deforestasi. 
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Terjadinya deforestasi yang dapat mengakibatkan kepunahan 

tumbuhan dan hewan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. 

Beeler & Ser (2014) mengungkapkan bahwa deforestasi di Indonesia 

terjadi karena alih fungsi kawasan hutan untuk wilayah industri berupa 

perkebunan kelapa sawit. Meskipun setelah enam tahun diberlakukannya 

moratorium hutan, tingkat deforestasi di Indonesia tetap tinggi (Wijaya et 

al., 2017).  Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran yang dimiliki 

masyarakat mengenai keberadaan kawasan hutan, tumbuhan serta 

fungsinya. Kurangnya kesadaran tersebut disebabkan oleh masyarakat 

yang kurang literat terhadap peran tumbuhan dan hutan dalam kehidupan. 

Hal tersebut dapat pula menjelaskan literasi yang dimiliki 

masyarakat. Keadaan masyarakat yang kurang literat terhadap tumbuhan 

menjadi sebuah tantangan bagi generasi saat ini dan selanjutnya untuk 

menjaga kekayaan tumbuhan tersebut dengan membangun generasi 

peneliti yang literat serta masyarakat yang literat terhadap ilmu 

pengetahuan (Hemingway et al., 2011). Membangun masyarakat yang 

literat terhadap tumbuhan bermakna pula membangun pengetahuan 

mengenai tumbuhan pada masyarakat, sehingga masyarakat mengenal 

tumbuhan dengan baik mulai dari jenis-jenis tumbuhan dan perannya 

serta dapat membuat alternatif pemecahan masalah lainnya mengenai 

tumbuhan. Dengan begitu, diperlukan kemampuan belajar yang dimiliki 

masyarakat untuk memperoleh literasi tumbuhan tersebut. Kemampuan 

yang harus dimiliki masyarakat tersebut adalah kemampuan berupa 

critical thinking and problem solving yang merupakan salah satu 

keterampilan belajar abad 21 yang diharapkan pada masa ini (P21, 2017). 

Kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun 

non-formal, untuk membangun generasi yang memiliki pemahaman atau 

literasi yang baik mengenai sains dan tumbuhan. 

Literasi sains merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki 

manusia untuk melakukan aktivitas kehidup. Hal tersebut diperlukan 

karena literasi sains adalah kemampuan untuk memahami proses sains 

dan mengaitkan informasi sains tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan begitu, literasi sains juga bermakna sebagai pemahaman sains 

untuk tujuan pendidikan secara umum dan bukan hanya untuk 

mempersiapkan ilmuan untuk bidang ilmu tertentu dan karir dalam bidang 

sains, fungsi literasi sains tersebut mengarah pada kemampuan dalam 

menggunakan sains untuk hidup secara efektif dengan memiliki rasa 

menjaga terhadap lingkungan (Fives et al., 2014). 
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Literasi tumbuhan adalah bagian dari literasi biologi yang memiliki 

beberapa pengertian. Literasi membahas mengenai penyebab dari sebuah 

fenomena alam, mengetahui cara menentukan penyebab sebuah 

fenomena alam secara ilmiah, peka terhadap fenomena alam dan memiliki 

rasa ingin tahu mengenai penyebab terjadinya fenomena alam (Uno, 

2009). Terdapat empat jenis atau komponen literasi dari biologi, yaitu 

tingkat nominal, fungsional, stuktural, dan tingkat multidimensional. 

Pada literasi biologi tingkat nominal, siswa dapat mengidentifikasi 

konsep dan pertanyaan mengenai biologi, seperti mengetahui istilah yang 

hanya ada pada tumbuhan. Pada literasi biologi tingkat fungsional, siswa 

telah memahami istilah biologi dan memaknai dengan benar. Pada literasi 

biologi tingkat struktural, siswa memahami skema konsep dari biologi, 

memiliki kemampuan prosedural dan mampu menjelaskan konsep biologi 

dengan caranya sendiri. Pada literasi biologi tingkat multidimensional, 

siswa memahami peran biologi di antara disiplin ilmu lainnya, memahami 

sejarah biologi, dan interaksi biologi dengan masyarakat (Uno, 2009). 

Untuk meningkatkan salah satu literasi biologi pada siswa, yaitu 

literasi tumbuhan, dapat dilakukan di sekolah dengan pembelajaran 

mengenai tumbuhan. Terdapat beberapa tantangan dalam mengajarkan 

siswa di sekolah untuk meningkatkan literasi tumbuhan siswa (Uno, 

2009). Pertama, siswa tidak memiliki minat dalam mempelajari 

tumbuhan. Faktor minat terhadap tumbuhan tersebut menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi pilihan siswa untuk memilih program studi di 

universitas, hanya sebagian kecil siswa yang tertarik terhadap studi yang 

berkaitan dengan tumbuhan. Tantangan kedua adalah adanya plant 

blindness, siswa tidak memiliki pengetahuan mengenai keberadaan dan 

peran tumbuhan bagi kehidupan. Ketidaktahuan mengenai tumbuhan 

tersebut mengarah pada ketidakmampuan untuk mengenal pentingnya 

peran dari tumbuhan bagi biosfer dan kelanjutan hidup manusia. 

Tantangan ketiga adalah pembelajaran mengenai tumbuhan dalam 

pembelajaran biologi lebih sedikit (Uno, 2009). 

Selain tiga tantangan yang dipaparkan oleh Uno (2009), tantangan 

lainnya dalam membelajarkan mengenai tumbuhan adalah tidak 

meratanya siswa yang mempelajari tumbuhan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo 64 

Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah, pada tingkat 

SMA tedapat program peminatan yang mengelompokkan siswa pada 

peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 
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Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa dan Budaya, dan Keagamaan. 

Peminatan yang secara umum ditemukan adalah IPA dan IPS. Kedua 

kelompok tersebut memiliki kurikulum yang berbeda sehingga 

kemungkinan kedua kelompok siswa tersebut juga akan memiliki 

perbedaan dalam pembelajaran tumbuhan. Pengetahuan mengenai 

tumbuhan dan dasar-dasar sains lainnya diperlukan oleh siswa IPA 

maupun IPS. Baik siswa kelompok IPA dan IPS adalah generasi yang 

akan berkembang menjadi bagian dari masyarakat yang hidup pada 

lingkungan yang sama, sehingga pengetahuan mengenai tumbuhan perlu 

dimiliki oleh seluruh siswa untuk memperoleh literasi tumbuhan yang 

merata. 

Meskipun siswa IPS merupkan siswa yang memiliki minat pada ilmu 

sosial, saat ini siswa IPS dapat mempelajari biologi sebagai mata 

pelajaran lintas minat. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 

tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa 

lintas minat merupakan program kulikuler yang disediakan untuk 

mengakomodasi perluasan pilihan minat dengan orientasi penguasaan 

kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Tujuan dari 

program tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan minta dalam sekelompok mata pelajaran 

keilmuan. Biologi yang mempelajari tumbuhan menjadi salah satu mata 

pelajaran peminatan IPA yang dapat dipilih oleh siswa IPS sebagai mata 

pelajaran lintas minat. Dengan begitu, siswa IPS dapat memperoleh 

pembelajaran sains seperti biologi. Dengan adanya program tersebut, 

memungkinkan adanya pemerataan dalam literasi tumbuhan yang 

dimiliki oleh siswa IPA dan IPS. 

Berdasarkan beberapa tantangan-tanganan mengenai pembelajaran 

tumbuhan, maka diperlukan pembelajaran yang menarik bagi siswa IPA 

maupun IPS. Pembelajaran dengan menggunakan metode field trip dapat 

dilakukan untuk membuat siswa antusias dalam pembelajaran biologi 

mengenai tumbuhan. Amosa et al. (2015) menyatakan bahwa field trip 

adalah pembelajaran yang dilakukan di luar kelas untuk memperoleh 

pengalaman langsung dari lingkungan alami. Field trip dilaksanakan 

untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar, mengambil data, 

benda atau objek untuk kepentingan pembelajaran atau mengamati 

fenomena yang terjadi (Amosa et al., 2015). 
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Krepel & Durral (1981) menyatakan bahwa field trip merupakan 

perjalanan sekolah atau kelas dengan tujuan pendidikan yang melibatkan 

aktivitas berupa interaksi siswa dengan lingkungan untuk memperoleh 

pengalaman yang dikaitkan dengan pengetahuan, konsep dan materi 

pelajaran. Terdapat lima tujuan dari field trip, yaitu memberikan 

pengalaman berada di kondisi sesungguhnya, menstimulus ketertarikan 

dan motivasi siswa dalam ilmu pengetahuan, menambah relevansi dalam 

pembelajaran dan interrelasi, memperkuat kemampuan observasi dan 

persepsi, serta meningkatkan pengembangan personal (sosial) (Behrendt 

& Franklin, 2014). Kelima tujuan dari field trip tersebut dapat membantu 

siswa IPA maupun IPS dalam memperoleh literasi tumbuhan dengan 

keterampilan abad 21 yang diharapkan berupa critical thinking and 

problem solving. 

Pelaksanaan field trip dapat dilaksanakan di berbagai kondisi 

lingkungan di luar kelas yang berkaitan dengan pembelajaran. Begitu pula 

dengan taman sekolah yang dapat digunakan sebagai lokasi field trip. 

Dengan pengataman di lingkungan taman sekolah yang merupakan 

lingkungan yang tidak asing bagi siswa diharapkan dapat membantu 

dalam literasi tumbuhan dengan mengidentifikasi jenis tumbuhan yang 

hidup di lokasi sekitarnya dan perbedaan karakteristik tumbuhan yang 

hidup. Dengan meningkatnya kesadaran siswa dalam lingkungan di 

sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa pada 

lingkungan luar yang lebih luas. 

Perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh siswa IPA dan IPS, baik 

dari peminatan siswa, karakteristik siswa dan kebiasaan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi literasi tumbuhan yang 

dimiliki oleh siswa IPA dan IPS. Hal ini menjadi hal yang penting untuk 

diteliti mengenai literasi yang dimiliki oleh kedua kelompok siswa 

tersebut. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran berupa field trip 

menjadi hal yang menarik untuk diteliti terhadap literasi tumbuhan siswa 

IPS, karena metode pembelajaran tersebut lebih umum digunakan oleh 

siswa IPA dalam mempelajari fenomena alam. 

 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana literasi 

tumbuhan abad 21 yang dimiliki siswa SMA IPA dan IPS melalui metode 

field trip?”. Rumusan masalah penelitian tersebut dapat dirinci dalam 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
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1. Bagaimana literasi tumbuhan abad 21 pada siswa SMA IPA dan IPS 

sebelum dilaksanakan pembelajaran materi keanekaragaman 

tumbuhan dengan metode field trip? 

2. Bagaimana literasi tumbuhan abad 21 pada siswa SMA IPA dan IPS 

setelah dilaksanakan pembelajaran materi keanekaragaman 

tumbuhan dengan metode field trip? 

3. Bagaimana peningkatan literasi tumbuhan abad 21 siswa IPA dan 

IPS? 

4. Bagaimana respon siswa IPA dan IPS mengenai metode 

pembelajaran field trip? 
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C. Batasan Masalah Penelitian 

Untuk memperjelas capaian dalam penelitian ini, maka terdapat 

beberapa batasan masalah sebagai berikut. 

1. Literasi tumbuhan abad 21 yang dimaksud adalah kemampuan 

critical thinking dan problem solving siswa dalam pengklasifikasian 

tumbuhan dan peran tumbuhan dalam lingkungan; 

2. Field trip yang dilaksanakan berupa pengamatan di lingkungan 

taman sekolah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan literasi 

tumbuhan abad 21 yang dimiliki oleh siswa SMA IPA dan IPS dengan 

metode field trip. Secara lebih khusus, berikut adalah tujuan dari 

penelitian. 

1. Menganalisis literasi tumbuhan abad 21 pada siswa SMA IPA dan 

IPS sebelum pembelajaran materi keanekaragaman tumbuhan 

dengan metode field trip; 

2. Menganalisis literasi tumbuhan abad 21 pada siswa SMA IPA dan 

IPS setelah pembelajaran materi keanekaragaman tumbuhan dengan 

metode field trip; 

3. Menganalisis peningkatan literasi tumbuhan abad 21 pada siswa IPA 

dan IPS; 

4. Mengidentifikasi respon siswa IPA dan IPS terhadap metode 

pembelajaran field trip dalam pembelajaran mata pelajaran biologi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alternatif 

dalam perbaikan pembelajaran biologi, antara lain sebagai berikut. 

1. Dapat mengembangkan literasi tumbuhan siswa pada pembelajaran 

klasifikasi tumbuhan melalui field trip; 

2. Sebagai salah satu pertimbangan guru untuk menggunakan field trip  

sebagai metode dalam membelajarkan siswa pada materi klasifikasi 

tumbuhan; 

3. Sebagai rujukan bagi peneliti lainnya dalam penerapan metode field 

trip dalam peningkatan literasi tumbuhan. 
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F. Asumsi 

Siswa IPA dengan gaya belajar field-independent memiliki 

pencapaian yang lebih unggul dibandingkan siswa IPS yang memiliki 

gaya belajar field-dependent pada mata pelajaran Bahasa Inggis yang 

merupakan pelajaran bersifat kemampuan (Rusli & Soegiarto, 2001). 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “literasi tumbuhan abad 21 siswa IPA mengungguli 

siswa IPS dengan metode field trip”. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Gambaran mengenai 

keseluruhan isi dan pembahasan pada skripsi ini dijelaskan dalam 

sistematika sebagai berikut. 

1. Pendahuluan dalam bab I berisi mengenai latar belakang penelitian 

mengenai rendahnya literasi sains yang dimiliki masyarakat 

Indonesia yang berkaitan dengan rendahnya literasi tumbuhan yang 

dipaparkan dalam penelitian dan artikel ilmiah lainnya, kemudian 

berisi rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, asumsi, hipotesis dan sistematika penulisan skripsi. 

2. Kajian pustaka dalam bab II berisi mengenai konsep-konsep, teori-

teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan literasi sains, literasi tumbuhan, keterampilan abad 21, field 

trip dan teori-teori mengenai tumbuhan. 

3. Metode penelitian dalam bab III berisi metodologi yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu quasi-experimental design dan desain 

penelitian non-equivalent (pretest and posttest) control group dengan 

kelompok siswa IPA dan IPS yang memiki perbedaan minat dalam 

belajar sebagai perlakuan dan  diberikan pretest dan posttest. 

4. Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV berisi data hasil 

temuan dan diuraikan hasil analisis data pretest, dan posttest literasi 

tumbuhan siswa pada materi klasifikasi tumbuhan pada kelas IPA 

dan IPS. Pembahasan hasil analisis penelitian tersebut dikaitkan 

dengan dasar teori dan metodologi penelitian yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya. 

5. Simpulan dan saran dalam bab V berisi simpulan, implikasi dan 

rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan 
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yang telah diidentifikasi dan dipaparkan melalui pembahasan pada 

bab sebelumnya. 


