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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan secara berkelanjutan 

dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara konstruktif 

(Hanafiah, 2012). Pendidikan bertujuan agar siswa dapat 

mengembangkan potensi dirinya dalam proses pembelajaran untuk 

memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003). 

Menurut Zubaidah (2016), kehidupan di abad ke-21 menuntut 

berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, sehingga 

diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai 

berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam 

hidup. Menurut Scott (2015), keterampilan-keterampilan penting di abad 

21 masih relevan dengan empat pilar kehidupan. Empat pilar kehidupan 

tersebut mencakup learning to know, learning to do, learning to be dan 

learning to live together. Keempat prinsip tersebut masing-masing 

mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam 

kegiatan belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan 

masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, 

inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. 

Pencapaian keterampilan abad ke-21 dapat dilakukan dengan 

memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan 

partisipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, menekankan pada 

pembelajaran berbasis proyek/masalah, dan mendorong kerjasama dan 

komunikasi (Zubaidah, 2016). Selain itu pencapaian keterampilan abad 

ke-21 dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan dan motivasi 

siswa, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, 

menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain aktivitas belajar 

yang relevan dengan dunia nyata, memberdayakan metakognisi, dan 

mengembangkan pembelajaran student-centered. Menurut Zubaidah 

(2016), berbagai keterampilan abad ke-21 harus secara eksplisit 

diajarkan. Pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahwa 

pembelajaran harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, 

kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat. Peran guru dalam 
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melaksanakan pembelajaran abad ke-21 penting untuk mewujudkan 

masa depan anak bangsa yang lebih baik. 

Janawi (2013) mengatakan bahwa dari sekian banyak faktor 

penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, faktor penyebab 

utamanya adalah kualitas tenaga pendidik yang berhubungan dengan 

kompetensi pedagogik, profesionalitas, kepribadian dan sosial. Bahkan, 

kompetensi pedagogik dan profesional guru menjadi faktor penyebab 

utama. Hal ini dapat dilihat saat guru mengimplementasikan proses 

pembelajaran. Menurut Diana (2012), metode pembelajaran yang paling 

sering dilakukan adalah ceramah yang diakhiri dengan tanya jawab. 

Proses pembelajaran menggunakan ceramah ini membuat siswa menjadi 

pasif. Sejalan dengan pendapat Trianto (2008) yang mengemukakan 

bahwa guru dianggap belum mampu mengimplementasikan proses 

pembelajaran yang efektif bagi siswa, karena pembelajaran masih 

didominasi oleh pembelajaran konvensional dan cenderung teacher 

center sehingga siswa menjadi pasif.   

Selain itu kurangnya penguasaan materi oleh guru juga 

merupakan faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

Menurut Ojo (dalam Aina et al., 2013), kurangnya guru yang 

berkualitas, kurangnya fasilitas dan metode pengajaran yang buruk 

adalah faktor penyebab kurangnya kinerja siswa pada mata pelajaran 

sains. Penyebab rendahnya kualitas pembelajaran lainnya yaitu sumber 

belajar belum dimanfaatkannya secara maksimal baik oleh guru maupun 

oleh siswa (Mulyasa, 2014). 

Dalam proses pembelajaran, menurut Komalasari (2011), guru 

kurang memanfaatkan lingkungan dengan mengajak siswa melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang akan dipelajari. Di lain pihak 

pembelajaran sains termasuk biologi menuntut pengamatan langsung 

terhadap objek belajar supaya dapat mengembangkan berbagai 

keterampilan atau kemampuan pada diri siswa. Berbagai keterampilan 

tersebut yaitu mengamati, mengklasifikasikan, menggolongkan, 

menurunkan, meramalkan, memprediksi, mengukur, menafsirkan, 

mengomunikasikan, membuat definisi, merumuskan pertanyaan dan 

hipotesis, melakukan eksperimen, dan sebagainya (Komalasari, 2011).  

Berdasarkan hasil analisis angket siswa di salah satu SMAN Kota 

Bandung, 91,7% siswa lebih menyukai pembelajaran Biologi secara 

langsung di lingkungan daripada belajar di kelas. Sebanyak 91,7% siswa 
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juga merasa tidak kesulitan untuk memahami materi Biologi yang 

dipelajari secara langsung di lingkungan, akan tetapi 66,7% siswa 

merasa kesulitan memahami materi Biologi yang dipelajari di kelas. 

Biologi sebagai salah satu bagian dari pembelajaran sains memerlukan 

pengamatan dan pengalaman langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

Melalui kegiatan pengamatan ini siswa dapat menemukan fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

berkunjung langsung ke suatu lokasi untuk melihat secara langsung 

objek yang ada di dalamnya melalui metode field trip. Dengan 

membawa langsung siswa ke lokasi belajar, siswa akan lebih tertarik dan 

mendalami pelajaran karena belajar langsung di lingkungan dalam 

kehidupan nyata (Djamarah, 2005). 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006), 

Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai 

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains, sehingga 

siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan 

proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah seorang guru 

di salah satu SMAN Kota Bandung, lingkungan di sekitar sekolah 

tersebut terdapat beberapa jenis tumbuhan yaitu lumut, paku, dan 

spermatophyta yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam 

penerapan metode field trip yang dilakukan. Menurut Lindemann (dalam 

Patrick & Tunnicliffe, 2011), guru merasa sulit untuk mempertahankan 

minat siswa pada tumbuhan, akan tetapi pembelajaran yang menarik 

memiliki potensi untuk meningkatkan minat dan apresiasi siswa 

terhadap tumbuhan. Sebagai contoh, guru harus menggunakan spesimen 

tumbuhan yang sebenarnya dalam pembelajaran seperti pembelajaran 

menggunakan metode field trip. 

Metode field trip menurut Roestiyah (2008) merupakan cara 

mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat 

atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari/menyelidiki 

sesuatu. Menurut Patrick (2010), field trip merupakan perjalanan yang 

diatur oleh sekolah dengan tujuan membawa siswa ke suatu tempat 

dimana tersedia bahan-bahan pengajaran untuk diamati dan dipelajari 

secara langsung. Pendapat senada juga dikemukakan Amprasto (2016) 

bahwa field trip merupakan kegiatan di luar ruangan yang dilaksanakan 

guru-guru dan para siswa dalam aspek tertentu materi subyek untuk 
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memperoleh pengetahuan sehingga suatu proses atau fenomena terkait 

materi pelajaran dapat diobservasi dan dikaji secara langsung dalam 

setting alami. 

Field trip memiliki beberapa manfaat. Menurut Komalasari 

(2011) manfaat dari field trip adalah memberikan pengalaman langsung 

yang sukar diperoleh dengan cara lain, mendorong perhatian lebih tinggi 

pada pokok yang dipelajari, kunjungan belajar dapat menjembatani 

antara belajar di kelas dengan keadaan masyarakat yang menjadi sumber 

telaah. Kemudian field trip dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menerapkan pengetahuan dan mendapat informasi baru, memberi 

kesempatan berlatih pengalaman sosial, dapat mendorong inisiatif, 

memperluas wawasan, dan menghargai beberapa segi situasi kehidupan. 

Manfaat field trip lainnya dikemukakan oleh Amprasto (2016) yaitu 

field trip memungkinkan siswa mengalami pengalaman untuk menjadi 

profesional yang sukses jika dikombinasi dengan ceramah, serangkaian 

masalah, dan pelatihan-pelatihan. 

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang perlu 

dilatih dan dikembangkan sejak usia muda, terutama ketika di bangku 

sekolah. Kondisi dunia yang semakin berkembang pesat menuntut 

generasi muda untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk 

menjawab berbagai tantangan global dan tidak ikut terseret arus 

globalisasi. Menurut Firdaus et al. (2015) keterampilan berpikir kritis 

siswa dapat dikembangkan jika guru menciptakan lingkungan kelas 

yang mendukung kegiatan berpikir, yaitu dengan tidak selalu 

mendominasi pembelajaran akan tetapi mendorong siswa untuk aktif 

dalam berpikir. 

Menurut Ennis (1996), berpikir kritis merupakan kemampuan 

bernalar dan berpikir reflektif yang diarahkan untuk memutuskan hal-hal 

yang meyakinkan untuk dilakukan. Ciri-ciri keterampilan bepikir kritis 

yang dimiliki siswa yaitu kecenderungan untuk mencari kebenaran, 

memiliki pikiran terbuka dan memiliki kemampuan analisis. 

Problem solving telah diidentifikasi sebagai komponen kunci 

dalam mempromosikan dan meningkatkan penentuan nasib sendiri 

(Agran et al., 2002). Selanjutnya Memnun et al. (2012) juga 

mengemukakan bahwa tujuan utama dari pendidikan abad 21 adalah 

untuk mendapatkan keterampilan pemecahan masalah yang perlu 

dihadapi selama kehidupan nyata. Tujuan tersebut dituangkan dalam 
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Tujuan Pendidikan Nasional abad 21 yaitu mewujudkan cita-cita bangsa, 

yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan 

kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia 

global (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006). Tujuan tersebut 

diwujudkan melalui pribadi yang berkualitas, yaitu berkemauan, 

mandiri, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya 

(Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006). Beberapa pendapat ahli 

tersebut menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan masalah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. 

Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah merupakan 

salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dianggap penting di 

abad 21 ini (Kalelioglu & Gulbahar, 2014). Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Paul (dalam Gibby, 2013) bahwa berpikir kritis 

adalah fondasi penting untuk dapat beradaptasi terhadap tuntutan 

personal, sosial dan profesional pada abad 21 dan selanjutnya. 

Keterampilan berpikir kritis dan problem solving dapat dipelajari 

melalui aktivitas pemecahan masalah dan berbagai kegiatan 

penyelidikan seperti inkuiri (Trilling & Fadel, 2009). Menurut Amri 

(dalam Rosy, 2010) inkuiri merupakan proses bertanya dan mencari tahu 

jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan.  

Berdasarkan pernyataan di atas, diperlukan suatu metode yang 

dapat membantu siswa mengamati secara langsung objek yang 

dipelajari, melatih keterampilan berpikir kritis, dan melatih keterampilan 

problem solving siswa. Metode field trip merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis inkuiri (Shamsudin, 

et al., 2013). Metode field trip berbasis inkuiri sebagai sarana ideal 

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan masalah secara 

interdisipliner (Amprasto, 2016). Pemecahan masalah secara 

interdisipliner lebih menantang karena partisipan berpikir lebih daripada 

berpikir konvensional (Clark & Wallace, 2013). Jadi, metode field trip 

berbasis inkuiri dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar melalui proses inkuiri dapat digunakan dalam meningkatkan 

keterampilan pada diri siswa seperti keterampilan berpikir kritis dan 

problem solving pada materi plantae. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan di atas, maka penelitian mengenai penerapan metode 

field trip berbasis inkuiri untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan problem solving siswa pada materi plantae penting dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka 

secara umum dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana 

penerapan metode field trip berbasis inkuiri untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan problem solving siswa pada materi 

plantae?”. 

Rumusan masalah tersebut difokuskan dalam beberapa pertanyaan 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana proses keterlaksanaan metode field trip berbasis inkuiri 

pada materi plantae? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah 

diterapkan metode field trip berbasis inkuiri pada materi plantae? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan problem solving siswa 

setelah diterapkan metode field trip berbasis inkuiri pada materi 

plantae? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode field trip 

berbasis inkuiri pada materi plantae? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan arah dan jalannya penelitian, maka 

masalah penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di salah satu SMAN Kota Bandung. 

Partisipan yaitu siswa kelas X semester genap tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Penerapan metode field trip berbasis inkuiri dilaksanakan di Curug 

Tilu Leuwi Opat dengan jarak ± 5 km dari sekolah. Potensi yang 

terdapat di lingkungan sekitar SMAN tersebut berupa berbagai 

jenis tumbuhan, misalnya tumbuhan lumut, paku, dan 

spermatophyta. 

3. Materi yang dipelajari yaitu plantae pada sub konsep lumut, paku, 

dan spermatophyta. 

4. Inkuiri yang digunakan yaitu inkuiri terstruktur menurut Hardwood 

(2004). Dalam pembelajaran inkuiri terstruktur, masalah 

diungkapkan oleh guru kemudian siswa yang bekerja untuk 

menemukan jawaban dari masalah tersebut di bawah bimbingan 

guru. 



7 

 

Husnul Sakinah Asra, 2018 
PENERAPAN METODE FIELD TRIP BERBASIS INKUIRI UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN PROBLEM 
SOLVING SISWA PADA MATERI PLANTAE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis penerapan 

metode field trip berbasis inkuiri untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan problem solving siswa pada materi plantae. Tujuan 

penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

1. Menganalisis proses keterlaksanaan metode field trip berbasis 

inkuiri pada materi plantae. 

2. Menganalisis peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

setelah diterapkan metode field trip berbasis inkuiri pada materi 

plantae. 

3. Menganalisis peningkatan keterampilan problem solving siswa 

setelah diterapkan metode field trip berbasis inkuiri pada materi 

plantae. 

4. Menganalisis respon siswa terhadap penerapan metode field trip 

berbasis inkuiri pada materi plantae. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan, terutama bagi guru dan 

siswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas. 

Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu: 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini memberikan alternatif pembelajaran 

yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan 

problem solving siswa. 

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat melatih dan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan problem solving yang sudah 

dimiliki siswa.  

3. Bagi sekolah dan institusi pendidikan lainnya, diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah informasi dan kajian 

dalam pengembangan dan inovasi pembelajaran biologi. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian 

sejenis dan dapat menjadi rujukan serta masukan bahan 

pertimbangan dalam mengkaji permasalahan yang serupa. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 
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Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bagian utama yaitu 

pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, temuan dan 

pembahasan serta kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan 

tersusun atas latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi tesis.  

Pada bagian kajian pustaka berisi kajian-kajian materi dan landasan 

teoritis bersumberkan jurnal dan buku yang terkait dengan tema besar 

atau judul penelitian. Kajian pustaka pada tesis ini berisi tentang 

pembelajaran dengan metode field trip, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan problem solving, field trip berbasis inkuiri, dan penelitian 

relevan. 

Bagian metodologi penelitian berisi tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian dalam mengambil dan mengolah data yaitu 

metode pre-experiment. Struktur organisasi tulisan pada bagian 

metodologi penelitian tersusun atas desain penelitian, lokasi dan 

partisipan penelitian, definisi operasional, dan prosedur penelitian dari 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap akhir pelaksanaan. 

Selain itu bagian metodologi penelitian tersusun atas instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian yang 

digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. 

Bagian temuan dan pembahasan penelitian berisi tentang 

penjabaran mengenai temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. 

Temuan ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah 

dijabarkan pada bagian pendahuluan. Temuan dianalisis dan dibahas 

dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah utama. 

Pembahasan penelitian dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan 

dengan landasan teori dan beberapa hasil penelitian lain sejenis yang 

mendukung hasil temuan. Pembahasan terkait proses keterlaksanaan 

metode field trip berbasis inkuiri, peningkatan keterampilan berpikir 

kritis, peningkatan keterampilan problem solving, dan respon siswa 

terhadap metode field trip berbasis inkuiri. 

Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan ringkasan singkat dari temuan dan pembahasan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait penerapan metode 

field trip berbasis inkuiri untuk meningkatkan keterampilan berpikir 
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kritis dan problem solving siswa. Selain itu, saran yang disampaikan 

pada bagian ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penelitian yang 

telah dilakukan, sehingga temuan dapat diimplementasikan atau 

dievaluasi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan 

ataupun penulisan karya ilmiah selanjutnya.   

 


