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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Siswa diharapkan mampu mengasah keterampilan hard skills 

dan soft skills dengan cara dilatih dan ditingkatkan kemampuan 

serta keterampilannya untuk dapat mengatasi berbagai tantangan 

global. Adapun keterampilan yang diutamakan muncul menurut 
Partnership for 21st Century Skills (P21, 2015) yaitu keterampilan 

berpikir kritis (Critical Thinking), keterampilan berkomunikasi 

secara efektif (Communication), berinovasi (Creativity), dan 

berkolaborasi (Collaboration). Keempat keterampilan tersebut 

lebih dikenal sebagai C4 “Super Skills” yang merupakan tujuan 

akhir yang diharapkan berkembang dan mempengaruhi hard skills 

maupun soft skills siswa (SBAC, 2015). 

C4 “Super Skills” juga merupakan kunci dari visi 

keseluruhan pembelajaran abad ke-21. Hal tersebut didukung oleh 

Saxena (2015) yang menyatakan bahwa keterampilan C4 “Super 

Skill” adalah keterampilan yang paling tepat untuk meningkatkan 

kualitas siswa yang sudah memasuki abad ke-21 agar mampu 
meraih kesuksesan baik dalam melanjutkan studi ke universitas, 

berkarir, maupun bermasyarakat. Hal tersebut selaras dengan 

tujuan Kurikulum 2013 yang tertera dalam Permendikbud No. 69 

Tahun 2013, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia (Kemendikbud, 2013). 

Adanya upaya tersebut mendorong berbagai pihak terutama 

sekolah untuk menciptakan generasi milenial yang berwawasan 

dan sukses mampu bersaing dalam dunia kerja. Begitupun ketika 
melanjutkan studi ataupun bermasyarakat, siswa diharapkan 

mampu menyesuaikan diri dengan kultur dan lingkungan, terlebih 

banyaknya tuntutan era globalisasi sejalan dengan kemajuan 

teknologi yang pesat (Tuthill et al., 2002).  
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Penerapan Kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum 

Nasional ini terus-menerus diperbaharui agar selaras dengan 

tuntutan pendidikan global dan tidak menyimpang dari nilai-nilai 

luhur bangsa Indonesia.  Salah satu upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembelajaran di
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dalam maupun diluar kelas (Direktorat Pembinaan SMA, 2017). 

Pembelajaran diluar kelas atau lebih dikenal dengan field trip 

atau studi lapangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan dan dilakukan semaksimal 

mungkin. Namun, seringkali dalam pelaksaannya tehambat oleh 

beberapa kendala seperti keterbatasan biaya, jarak, dan waktu 

(Tuthill et al., 2002). Kendala tersebut memunculkan inovasi 

dalam penggunaan metode belajar. 

Virtual field trip merupakan suatu metode visualisasi digital 
berbasis internet dan personal komputer untuk mendukung 

pelaksaan studi lapangan tanpa harus meninggalkan ruang kelas. 

Selain itu, Virtual field trip digunakan untuk memberikan kontrol 

yang lebih di tangan siswa sebagai pengguna, dengan 

memungkinkan pengamatan dilakukan tanpa harus berada di 

tempat sebenarnya dan memiliki kesempatan untuk 

mengeksplorasi lokasi yang diamati terutama yang tidak 

memungkinkan untuk didatangi karena beragam alasan (Stainfield 

et al., 2000).  

Diharapkan pengintegrasian antara teknologi virtual dan 

metode pembelajaran field trip ini mampu mengasah keterampilan 

C4 “Super Skills” siswa. Saavedra dan Opfer (2012) menyatakan 
bahwa bahwa kompetensi dan keterampilan yang kompleks seperti 

C4 harus dikembangkan melalui pembelajaran terpadu yang 

terintegrasi dengan teknologi. Pernyataan tersebut didukung oleh 

Tapscott (2012) yang mengemukakan bahwa siswa tidak akan siap 

dengan tuntutan dunia masa kini kecuali sekolah menerapkan 

teknologi dan mengintegrasikannya dalam sistem pembelajaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kachala (1994) mengenai 

keefektifan penggunaan teknologi dibeberapa sekolah di New 

York mengungkap bahwa dengan penggunaan terknologi secara 

optimal mampu menuntun siswa untuk mengendalikan lingkungan 

belajar, meningkatkan minat dan semangat belajar siswa, dan 
memberikan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan bagi 

siswa sehingga akan selalu diingat dan bermakna untuk digunakan 

di lingkungan luar setelah lulus dari bangku sekolah. 
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Penggunaan Virtual Field Trip (VFT) telah diteliti oleh Haris 

et al., (2015) menunjukkan bahwa strategi pengajaran dan 

pembelajaran menggunakan VFT memiliki dampak positif pada 

kemampuan siswa menjawab pertanyaan objektif, terstruktur, 

maupun esai dengan kategori baik. Oyler (2014) meneliti 

penggunaan VFT terhadap aspek komunikasi secara umum yaitu 

kemampuan memahami kalimat dan penguasaan kosa kata 

(vocabulary) dengan hasil peningkatan yang signifikan pada kedua 

aspek. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Treves (2015) 
menunjukkan bahwa metode ini memudahkan proses interpretasi 

dan visualisasi objek pengamatan siswa. Adapun penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap dua dari empat keterampilan Super 

Skills yang diharapkan muncul pada siswa abad ke-21 yaitu 

komunikasi (Communication) dan kolaborasi (Collaboration) 

abad ke-21 pada siswa SMA menggunakan rubrik komunikasi dan 

kolaborasi yang diadaptasi dan disesuaikan dengan standar P21 

(Chambers et al., 2012).  

Penelitian ini hanya memfokuskan pada materi ekosistem 

yang dibahas di kelas X SMA. Pemilihan tersebut berdasarkan 

hasil penelitian dari Keliat (2014) mengenai analisis kesulitan 

belajar mata pelajaran biologi SMA di Brastagi yang menyatakan 
bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menganalisis materi dengan persen kesalahan mencapai 63,57% 

dalam menganalisis materi pembelajaran ekosistem sub-konsep 

interaksi dalam ekosistem. Penggunaan VFT dalam materi 

ekosistem yang dilakukan oleh Polland (2003) menunjukkan 

adanya perkembangan yang baik dari segi pengetahuan dan 

pemahaman siswa. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puhek 

et al., (2012) menunjukkan bahwa VFT memberikan siswa 

kemudahan dalam mengakses informasi tambahan pada proses 

yang lebih kompleks. 

Menurut Adisendjaja (dalam Dinata, 2018, hlm. 9), dengan 
melaksanakan kegiatan lapangan, siswa akan belajar secara 

langsung (firsthand experiences), mengalami dan mengobservasi 

sendiri (hands-on) fenomena yang ada dilapangan. Pembelajaran 
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langsung ke lapangan atau field trip/field course merupakan suatu 

keharusan bagi berbagai ranah keilmuan termasuk geografi, 

ekologi, dan geologi (Maskall & Stokes, 2008). Namun, pada 

pelaksanaannya terkadang memiliki kendala, salah satunya jarak 

dan waktu tempuh. SMA Negeri 20 Bandung terletak pada 

koordinat 6° 54' 14.58" LS dan 107° 37' 12.82" BT (Google, 

2018). Berlokasi di pusat kota, mengakibatkan akses siswa menuju 

ekosistem alami yang dibutuhkan sebagai tempat pelaksanaan 

pengamatan terkendala jarak dan waktu tempuh yang tidak sedikit. 
Jarak sekolah menuju ke lokasi terdekat yang memungkinkan 

dilakukan pengamatan biota laut dan mangrove di Kepulauan 

Seribu sekitar + 172 km (Google, 2018). Sedangkan, pengamatan 

hutan hujan tropis terdekat di Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango sekitar + 87 km (Google, 2018). Untuk menempuh 

lokasi tersebut, dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

Virtual Field Trip (VFT) merupakan suatu metode pembelajaran 

untuk mendukung kegiatan belajar lapangan sehingga diharapkan 

penggunaan VFT ini mampu menjadi alternatif bagi siswa untuk 

tetap mampu mendapatkan pengalaman menjelajah ekosistem 

alami. Tujuan lainnya dari pembuatan metode ini yaitu sebagai 

sarana efisiensi waktu dan sarana penyampaian hasil pengamatan 
di lapangan (Eusden et al., 2012); memudahkan akses bagi siswa 

penyandang disabilitas (Stumpf, 2008); dan sudah dipastikan 

aman untuk dijelajah (Treves, 2015). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi abad ke-21 yang dimiliki 

siswa SMA melalui pembelajaran virtual field trip pada materi 

ekosistem?”. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana keterampilan komunikasi tertulis abad ke-21 
pada siswa sebelum dan setelah dilaksanakannya virtual field 

trip? 
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2. Bagaimana profil keterampilan komunikasi lisan abad ke-21 

selama dilaksanakannya virtual field trip? 

3. Bagaimana profil keterampilan kolaborasi abad ke-21 selama 

dilaksanakannya virtual field trip? 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu materi ekosistem 

yang diajarkan dalam pembelajaran ini terdapat pada Kompetensi 

Dasar 3.10 (menganalisis informasi/data dari berbagai sumber 

tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di 
dalamnya) dan 4.10 (mensimulasikan interaksi antar komponen 

dalam suatu ekosistem). 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengungkap perbedaan keterampilan komunikasi tertulis 

abad ke-21 pada siswa SMA MIPA sebelum dan setelah 

dilaksanakannya virtual field trip pada materi ekosistem; 

2. Mengungkap profil keterampilan komunikasi dan kolaborasi 

abad ke-21 siswa SMA MIPA menggunakan metode virtual 

field trip terhadap pada materi ekosistem. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan maanfaat bagi 
beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai alternatif pembelajaran dengan menggunakan 

metode virtual field trip untuk meningkatkan minat belajar 

siswa. 

2. Dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran; 

3. Dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan virtual field trip untuk meningkatkan berbagai 

keterampilan siswa baik dalam keterampilan berkomunikasi 

maupun aspek lainnya. 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini dapat diijelaskan dalam 
sistematika penulisan dimulai dari Bab I hingga Bab V. Bab I 

berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, 

seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan 

struktur organisasi skripsi. 

Bab II menjelaskan mengenai kajian pustaka yang berkaitan 

dengan keterampilan abad ke-21, keterampilan komunikasi, 

keterampilan kolaborasi, pembelajaran menggunakan Virtual 

Field Trip, dan tinjauan pembelajaran materi ekosistem. Selain itu, 

penelitian yang relevan dibahas sebagai pendukung penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Bab III merupakan bagian yang prosedural dan dilakukan 
peneliti selama penelitian serta untuk memperoleh data. Adapun 

bagiannya berisi metode dan desain penelitian, partisipan 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian dan analisis data yang dibahas mengenai 

teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta alur 

penelitian. 

Bab IV menguraikan tentang temuan dan pembahasan dalam 

penelitian. Temuan dalam penelitian didasarkan dari hasil 

pengolahan data. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pada pembahasan, temuan kemudian dibahas dan 

dihubungkan dengan teori, pendapat ahli, dan penelitian 
sebelumnya. 

Bab V berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian 

berdasarkan temuan dan pembahasan. Selain itu, diuraikan 

implikasi yang diperoleh dari hasil temuan dari peneliti selama 

penelitian tersebut dilakukan dan rekomendasi bagi para pembaca 

yang ingin melakukan penelitian yang serupa. 


