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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Rasa Ingin Tahu 

Bagi peserta didik yang belajar dengan strategi pembelajaran 

konstekstual, menguasai materi pelajaran yang diberikan guru di kelas saja 

tidak cukup. Suyadi (2013: 89) mengemukakan secara alamiah peserta 

didik akan terus mencari tahu, apa dan bagaimana materi tersebut 

berhubungan dan dapat digunakan sebagai pemecahan masalah. Memang 

banyak ide maupun gagasan yang muncul, tetapi dalam prakteknya tidak 

sedikit peserta didik yang gagal dan harus mencari ide lain untuk 

menghubungkan dan menggunakan materi yang telah dikuasai tersebut 

sebagai problem solver. Meskipun demikian kegagalan demi kegagalan 

tidak akan menyurutkan peserta didik untuk memecahkan masalah, karena 

ia akan terus berusaha mencari cara lain yang dapat ditempuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran konstektual mampu 

menanamkan nilai karakter, khususnya menumbuhkan rasa ingin tahu. 

Pengertian rasa ingin tahu yang dikemukakan oleh Yaumi (2014:83) 

adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan di 

dengar. Rasa ingin tahu biasanya muncul tiba-tiba ketika peserta didik 

melihat sesuatu yang baru atau mendengar sesuatu yang asing yang tidak 

pernah didengar sebelumnya.  
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Peserta didik secara individu pasti  memiliki rasa ingin tahu, rasa 

ingin tahu sangat diperlukan karena merupakan hal penting dalam hal 

kegiatan belajar mengajar. Rasa ingin tahu adalah suatu dorangan atau 

hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak 

siswa ketahui. Rasa ingin tahu berkembang apabila melihat keadaan diri 

sendiri atau keadaan sekeliling yang menarik. Rasa ingin tahu yang 

dimiliki peserta didik akan sangat membantu mendapatkan materi 

pembelajaran yang cukup banyak.    

Rasa ingin tahu selalu menyisakan rasa penasaran. Penasaran inilah 

yang bisa mengantarkan seseorang untuk selalu bertanya dan menyimpan 

kekhawatiran terhadap sesuatu yang ingin diketahuinya. Orang yang selalu 

ingin tahu terhadap sesuatu pasti melakukan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Mengajukan pertanyaan. 

2. Selalu timbul rasa penasaran. 

3. Menggali, menjejaki, dan menyelidiki. 

4. Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabannya. 

5. Mengintai, mengintip, dan membongkar berbagai hal yang masih kabur.  

(Yaumi, 2014: 102) 

Suatu hal yang membuat orang timbul rasa ingin tahu karena melihat 

sesuatu menarik baginya. Jika hal ini membosankan, orang cenderung 

mengabaikan dan tidak pernah mempunyai keinginan siswa ini terlihat 

acuh dan tidak perduli untuk menelusuri dan mengejarnya. Adapun cara 

mengembangkan perasaan ingin tahu dapat diuraikan sebagai berikut:  
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1. Jangan mengukur dan mengambil sesuatu dari nilai nominalnya.  

2. Ajukan pertanyaan jika tidak mengetahui tentang sesuatu. 

3. Hindari melakukan tindakan berpura-pura mengetahui, padahal 

sebenarnya belum memahaminya dengan baik. 

4. Gunakan berbagai sumber untuk belaja; surat kabar, buku, jurnal, dan 

sumber-sumber dari internet.  

5. Telaah latar belakang sesuatu, orang, dan kejadian atau peristiwa.  

6. Gunakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang dan bertanya 

tentang sesuatu yang mereka ketahui.  

 

(Yaumi, 2014: 103) 

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah 

sebuah sikap yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempelajari sesuatu 

hal yang belum siswa ketahui untuk dipelajari lebih dalam, agar peserta 

didik nantinya mendapat banyak manfaat, kemudian dapat bermanfaat pula 

bagi orang lain serta lingkungan sekitar. Jadi, jika peserta didik memiliki 

rasa ingin tahu yang besar, berarti peserta didik harus tertarik pada suatu 

hal yang belum pernah diketahuinya bisa dikatakan belum menemui hal 

yang pernah peserta didik lihat. 

Indikator dalam penelitian ini meliputi bertanya kepada guru dan 

teman tentang materi pelajaran, selalu timbul rasa penasaran, menggali, 

menjejaki, dan menyelidiki.  Tertarik pada berbagai hal yang belum 

ditemukan jawabannya, dan yang terakhir mengintai, mengintip, dan 

membongkar berbagai hal yang masih kabur.  Terdapat 5 indikator rasa 

ingin tahu yang kemudian diuraikan menjadi beberapa pernyataan-

pernyataan yang nantinya akan dijawab siswa secara individu. 

Diantaranya, pada indikator selalu timbul rasa penasaran dengan 

pernyataan saya tidak suka dan tertarik dengan materi IPS yang diajarkan.   
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2. Prestasi Belajar   

Belajar merupakan hal yang dilakukan oleh semua manusia untuk 

mencapai suatu keinginan serta untuk mendapatkan pengalaman baru 

dihidupnya. Pengertian belajar yang dikemukakan oleh Susanto (2015: 4) 

bealajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

dalam keadaan sadar dan untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, 

atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 

perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun 

dalam bertindak.  Belajar secara umum yang dikemukakan oleh Trianto 

(2013: 16) diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui 

pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya 

atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir 

dan bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir. Bahwa antara belajar dan 

perkembangan sangat erat kaitannya. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan belajar merupakan 

suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dimana ini akan menjadikan 

suatu perubahan yang lebih baik dalam berfikir serta bertindak. Belajar 

akan membuat seseorang lebih memperluas pengalaman sedikit demi 

sedikit karena belajar dilakukan sejak lahir hingga akhir hayat demi 

kebaikan hidupnya. Belajar juga merupakan hal yang wajib orang kerjakan 

karena belajar berlangsung setiap hari, setiap waktu dan dimanapun berada 

karena belajar merupakan suatu pengalaman yang selalu di dapat untuk 

bekal dikehidupan. 
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Belajar menurut pandangan teori kognitif diartikan proses untuk 

membangun persepsi seseorang dari sebuah obyek yang dilihat. Oleh 

sebab itu, belajar menurut teori ini adalah lebih mementingkan proses 

daripada hasil. Adapun menurut pandangan teori konstruktivisme belajar 

adalah upaya untuk membangun pemahaman atau persepsi atas dasar 

pengalaman yang dialami siswa, oleh sebab itu belajar menurut pandangan 

teori ini merupakan proses untuk memberikan pengalaman nyata bagi 

siswa. Pembelajaran yang dilakukan secara nyata akan membuat siswa 

lebih ingat dan akan membuat cepat hafal. Terdapat tiga potensi yang 

harus diubah melalui belajar yang dikemukakan oleh Aqib (2014: 67)  

yaitu potensi intelektual (kognitif), potensi moral kepribadian (afektif) dan 

keterampilan mekanik/ otot (psikomotorik).   

a. Kategori Keterampilan dalam Belajar 

Belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku 

ini merupakan pendapat Gagne dalam buku Susanto (2015: 1). 

Selanjutnya, Gagne dalam teorinya yang disebut The domains of 

learning, menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh 

manusia dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu:  

a.) Keterampilan motoris (motor skill),  

b.) informasi verbal,  

c.) kemampuan intelektual,  

d.) strategi kognitif,  

e.) sikap (attitude)   
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Kategori belajar yang dikemukakan oleh Gagne dapat 

disimpulkan belajar dengan menggunakan keterampilan motoris yaitu 

dengan memperlihatkan beberapa gerakan badan misalnya belajar 

menulis, menari dan berlari. Informasi verbal maksudnya informasi 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan otak dan inteligensi seseorang. 

Kemampuan intelektual dimana manusia dapat melakukan interaksi 

dengan dunia luar melalui kemampuan intelektualnya. Strategi kognitif 

pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang dan latihan terus-

menerus dengan cara lebih serius. Sikap (attitude), belajar sikap sangat 

diperlukan karena tanpa kemampuan ini belajar tidak akan berhasil 

dengan baik.  

Prestasi belajar yang dikemukakan oleh Mulyasa (2014: 189) 

adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan 

belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar 

yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapat 

Arifin (2013: 12) prestasi belajar adalah suatu masalah yang bersifat 

perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuan masing-masing. Prestasi belajar yang di dapat oleh setiap 

siswa ditempuh dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan cara 

masing-masing. Misalnya prestasi dalam akademik untuk mendapatkan 

nilai yang memuaskan maka siswa tersebut akan rajin belajar dan 

memperhatikan guru ketika sedang diajar.  
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Pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah suatu hasil yang dikembangkan dalam penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam pelajaran, ditunjukkan 

dengan tes angka nilai yang diberikan oleh guru. Terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Mulyasa (2014: 191) 

diantaranya:  

1) Faktor Internal  

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh faktor diri 

(internal), baik secara fisiologis maupun secara psikologis, beserta 

usaha yang dilakukannya. Faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi 

jasmani atau fisik seseorang, yang dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu kondisi jasmani pada umumnya dan kondisi yang 

berkaitan dengan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca 

indera sedangkan faktor psikologis, berasal dari dalam diri seseorang 

seperti intelegensi, minat dan sikap.  

Selain faktor-faktor di atas, prestasi belajar juga dipengaruhi 

oleh waktu (time) dan kesempatan (engagement). Waktu dan 

kesempatan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda sehingga 

akan berpengaruh terhadap perbedaan kemampuan peserta didik. 

Dengan demikian, peserta didik yang memiliki banyak waktu dan 

kesempatan untuk belajar cenderung memiliki prestasi yang tinggi 

daripada yang hanya memiliki sedikit waktu dan kesempatan untuk 

belajar. 

2) Faktor Eksternal   

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik dapat digolongkan ke dalam faktor sosial dan non 

sosial. Faktor sosial menyangkut hubungan antar manusia yang 

terjadi dalam berbagai situasi sosial. Ke dalam faktor ini termasuk 

lingkungan keluarga, sekolah, teman dan masyarakat. Sedangkan 

faktor non sosial adalah faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial 

seperti lingkungan alam dan fisik; misalnya keadaan rumah, fasilitas 

belajar, buku-buku. 

Proses pembelajaran, khususnya yang berlangsung di kelas 

sebagian besar ditentukan oleh peranan guru. Peranan guru yang 

paling dominan adalah sebagai designer,implementator, fasilitator, 

pengelola kelas, demonstrator, mediator dan evaluator.  

a) Guru sebagai designer, yang bertugas merancang dan 

merencanakan pembelajaran, serta mempersiapkan berbagai hal 

yang terkait dengan pembelajaran.  

Upaya Meningkatkan Rasa…, Lisa Damayanti, FKIP, UMP, 2017



14 
 

 
 

b) Guru sebagai implementator, yang bertugas melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana. 

c) Guru sebagai fasilitator, yang bertugas memberikan kemudahan 

belajar kepada peserta didik agar dapat membentuk kompetensi 

dan mencapai tujuan secara optimal.  

d) Guru sebagai pengelola kelas, yang bertanggung jawab 

memelihara lingkungan fisik kelasnya, agar senantiasa 

menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan serta 

membimbing proses-proses intelektual, sosial, emosional, moral, 

dan spiritual di dalam kelas, serta mengembangkan kompetensi 

dan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif di kalangan 

peserta didik.  

e) Guru sebagai demonstrator, yang senantiasa dituntut untuk 

menguasai materi pembelajaran dan mengembangkan 

kemampuannya dalam bidang ilmu yang dimilikinya, karena hal 

ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik. 

f) Guru sebagai mediator, yang bertugas tidak hanya sebagai 

penyampai informasi dalam pembelajaran, tetapi sebagai 

perantara dalam hubungan antarmanusia, dengan peserta didik.  

g) Guru sebagai evaluator, yang harus menilai proses dan hasil 

belajar yang telah dilakukan.  

(Mulyasa, 2014: 193) 

Keterlibatan guru dalam pembelajaran memberi pengaruh yang 

besar terhadap proses dan prestasi belajar peserta didik. Peranan 

guru memang sangat penting apa lagi jika peserta didikpun mampu 

menyeimbangan untuk mengikuti pembelajaran yang sudah 

dirancang oleh guru sehingga prestasi yang baikpun akan dapat 

diraih. 

3. Metode Pembelajaran Field Trip 

Metode adalah suatu tambahan cara yang digunakan agar suatu 

tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Metode secara harfiah dikemukakan 

oleh Susanto (2015: 153) diartikan dengan ‘cara’. Dalam pemakaian yang 

umum diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara 

melakukan fakta dan konsep-konsep secara sistematis.  
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Metode juga dikemukakan oleh Dajamarah (dalam Ahmad Susanto,  

2015: 153), adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Metode dapat dianggap suatu prosedur atau proses yang 

teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan segala sesuatu. 

Pendapat para ahli di atas mengenai definisi metode maka dapat 

disimpulkan metode adalah suatu cara atau alat yang dipakai oleh seorang 

dalam menyampaikan sesuatu sehingga dapat diterima oleh siapa saja. 

Selain itu, metode juga merupakan berbagai teknik dan sumber daya 

terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. 

Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan, tetapi ada sejumlah 

metode pembelajaran yang mendasar, sedangkan selebihnya adalah 

kombinasi atau modifikasi dari metode dasar tersebut.  

Metode salah satunya berupa metode mengajar. Metode mengajar 

yang dikemukakan Sudjana dalam buku Ahmad (2015: 153) dapat 

diartikan sebagai cara guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode pembelajaran juga 

dikemukakan oleh Aqib (2014: 70) didefinisikan sebagai cara yang 

digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat 

prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara 

yang digunakan, yang bersifat implementatif. Metode yang dipilih oleh 

masing-masing guru adalah sama, prakteknya yang berbeda.   
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Berdasarkan pendapat di atas mengenai pengertian metode 

pembelajaran dapat disimpulkan suatu cara yang dipakai oleh seorang guru 

dalam menyampaikan bahan pelajaran sehingga bisa diterima oleh siswa 

dan juga tercapainya tujuan yang diinginkan. Penggunaan metode 

pembelajaran akan memudahkan guru dalam penyampaian materi karena 

guru dapat memilih metode mana yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan dengan begitu siswa lebih cepat menangkap maksud dan tujuan 

guru dalam menyampaikan materi.  

a. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Metode Pembelajaran  

Dalam pemilihan atau penetapan metode yang akan diterapkan 

dalam proses pembelajaran, maka hendaknya memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhinya, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Subiyanto dalam buku Ahmad (2015: 154) berikut ini: 

1)Metode hendaknya sesuai dengan tujuan, 2) metode hendaknya 

disesuaikan dengan bahan pengajaran, 3) metode hendaknya 

diadaptasikan dengan kemampuan siswa. 

Menurut Subiyanto faktor yang mempengaruhi penggunaan 

metode pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode 

pembelajaran sesuai dengan tujuan maksudnya yaitu metode harus 

menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sia 

tujuan tersebut. Pelaksanaan pembelajaran harus direncanakan secara 

matang-matang serta dipersiapkan sebaik mungkin agar kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran mencapai tujuan yang sudah ditentukan.  
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Pemilihan metode pembelajaran hendaknya juga disesuaikan 

dengan bahan pengajaran dimana ketika guru akan memilih suatu 

metode maka perhatikan materi yang akan disampaikan apakah sesuai 

dengan metodenya jika sesuai ini akan memudahkan guru dalam 

penyampaian materi. Metode hendaknya diadaptasikan dengan 

kemampuan siswa yaitu pemilihan metode juga difikirkan apakah siswa 

akan dapat memahami maksud dari metode yang telah dipilih jika tidak 

maka siswa malah akan tambah bingung dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Field Trip merupakan suatu metode yang dilakukan di luar kelas 

untuk menuju ke suatu lokasi yang sudah ditentukan. Metode 

pembelajaran ini sangat menarik karena pembelajarannya dilakukan 

seperti jalan-jalan di luar kelas untuk menuju ke suatu tempat untuk 

memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan materi yang sedang 

dipelajari.  Karyawisata atau yang biasa disebut dengan Field Trip yang 

dikemukakan oleh Majid (2013: 215) artinya kunjungan ke luar kelas 

dalam rangka belajar.  Pendapat juga dikemukakan oleh Roestiyah 

(2012: 85) teknik karya wisata, ialah cara mengajar yang dilaksanakan 

dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar 

sekolah untuk mempelajari/ menyelidiki sesuatu seperti meninjau 

pabrik sepatu; suatu bengkel mobil; toko serba ada; suatu peternakan 

atau perkebunan; museum dan sebagainya. Penerapan pembelajaran 

Field Trip artinya tidak harus berwisata ke tempat yang jauh.  
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Sagala (2012: 214) juga berpendapat bahwa field trip ialah pesiar 

(ekskursi) yang dilakukan oleh para peserta didik untuk melengkapi 

pengalaman belajar tertentu dan merupakan bagian integral dari 

kurikulum sekolah. Sudjana (2010:87) menyatakan bahwa karyawisata 

tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan 

waktu yang lama. Karyawisata dalam waktu yang lama dan tempat 

yang jauh disebutstudy tour. Cram & Foley dalam Haris (2015) vol 16 

menyatakan:  

The field study is a crucical part of science learning in which 

students will be exposed to the real world so that they can find, 

evaluate and apprecite what they have learned in a real context 

(Cram, 2004 and Foley,2003). 

Cram & Foley dalam Haris (2015) menyatakan bahwa studi 

lapangan merupakan bagian penting dari pembelajaran sains dimana 

siswa akan terkena langsung pembelajaran yang nyata sehingga mereka 

dapat menemukan, mengevaluasi dan menghargai apa yang telah 

mereka pelajari dalam konteks nyata. Pembelajaran yang terlihat nyata 

akan lebih cepat disaring dan dihafal oleh siswa. Coughlin, Behrendt 

and Franklin dalam Mitchell dkk (2016) Vol 5 menyatakan:  

Field trip for college students has received much less attention. For 

exampleaddress the importance of partnerships among 

stakeholders when designing field trips for elementary and high 

school students. Business School educators can achieve such 

collaboration with tourism operators willing to welcome their 

students. (Coughlin, 2010 and Behrend & Franklin 2014). 

 

Upaya Meningkatkan Rasa…, Lisa Damayanti, FKIP, UMP, 2017



19 
 

 
 

Coughlin, Behrendt and Franklin dalam Mitchell dkk (2016) 

mengemukakan bahwa kunjungan lapangan untuk para pelajar telah 

kurang diperhatikan. Sebagai contoh, pentingnya  antara guru dan para 

peserta didik untuk merancang kunjungan lapangan baik bagi siswa 

sekolah dasar dan menengah. Pendidik atau guru di sekolah dapat 

mencapai kolaborasi dengan pihak pariwisata yang bersedia untuk 

menyambut peserta didik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa field trip 

merupakan sebuah kegitan belajar di luar kelas yang diberikan guru 

kepada peserta didiknya, pembelajaran di luar ini tidak asal diberi tanpa 

ada tujuan yang jelas tetapi tujuan lokasi yang akan dilaksanakan 

sebagai kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Pembelajaran field trip ini bertujuan untuk memudahkan 

siswa dalam menerima materi dan memberikan inovasi baru agar tidak 

bosan. Metode ini juga sangat membantu siswa dalam mengingat suatu 

materi yang telah didapatkan.  Djamarah (2005: 240) menyatakan 

bahwa metode karyawisata diterapkan antara lain karena objek yang 

akan dipelajari hanya terdapat di tempat tertentu. Selain itu, 

pengalaman langsung dapat membuat setiap anak didik lebih tertarik 

kepada pelajaran yang disajikan sehingga anak didik lebih ingin 

mendalami ikhwal yang diminati dengan mencari informasi dari buku-

buku sumber lainnya serta menumbuhkan rasa cinta kepada alam 

sekitar sebagai ciptaan Tuhan.  
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Agar penggunaan teknik karya wisata dapat efektif, maka 

pelaksanaannya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Masa persiapan guru perlu menetapkan:  

1. Perumusan tujuan instruksional yang jelas. 

2. Pertimbangan pemilihan teknik itu. 

3. Keperluan menghubungi pemimpin obyek yang akan di kunjungi, 

untuk merundingkan segala sesuatunya.  

4. Penyusunan perencanaan yang masak, membagi tugas-tugas dan 

menyiapkan sarana.  

5. Pembagian siswa dalam kelompok, mengirim utusan. 

b. Masa pelaksanaan karya wisata:  

1. Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-

petugas lainnya. 

2. Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama. 

3. Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, pula tugas-tugas 

kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.  

4. Memberi petunjuk bila perlu.  

c. Masa kembali dari karya wisata:   

1. Mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karya wisata itu. 

2. Menyusun laporan, atau paper atau kesimpulan yang diperoleh. 

3. Tindak lanjut dari hasil kegiatan karya wisata seperti membuat 

grafik, gambar, model-model, diagram, alat-alat lain dan 

sebagainya. 

  

(Roestiyah, 2012: 86) 

 

Pada penggunaan metode field trip ini tentunya terdapat kebaikan 

maupun kelemahan dalam penggunaannya. Berikut kebaikan maupun 

kelemahannya: 

a. Kebaikan-kebaikannya  

Metode karya wisata mempunyai beberapa kebaikan antara 

lain: (1) anak didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang 

beraneka ragam dari dekat; (2) anak didik dapat menghayati 

pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba turut serta di dalam 

suatu kegiatan; (3) anak didik dapat menjawab masalah-masalah atau 

pertanyaan-pertanyaan dengan melihat, mendengar, mencoba dan 

membuktikan secara langsung; (4) anak didik dapat memperoleh 

informasi dengan jalan mengadakan wawancara atau mendengarkan 

ceramah yang diberikan on the spot; dan (5) anak didik dapat 

mempelajari sesuatu secara integral dan komprehesif. 
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b. Kelemahan-kelemahannya 

Adapun kelemahan-kelemahan dari metode karya wisata ini 

antara lain: (1) memerlukan persiapan yang melibatkan banyak 

pihak; (2) jika karyawisata sering dilakukan akan mengganggu 

kelancaran rencana pelajaran, apalagi jika tempat-tempat yang 

dikunjungi jauh dari sekolah; (3) kadang-kadang mendapat kesulitan 

dalam bidang pengangkutan; (4) jika tempat dikunjungi itu sukar 

diamati, akibatnya siswa menjadi bingung dan tidak akan mencapai 

tujuan yang diharapkan. Misalnya untuk mempelajari proses kimia 

yang dikerjakan oleh mesin yang diamati; (5) memerlukan 

pengawasan yang ketat; dan (6) memerlukan biaya yang relatif 

tinggi.  

(Sagala, 2012: 215)  

Dengan adanya kelemahan-kelemahan di atas maka metode ini 

dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:  

1) Perlu merumuskan tujuan-tujuan yang jelas dan tegas; 

2) Buatlah rumusan tujuan yang jelas dan konkret;  

3) Penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan sewaktu dan sesudah 

pelaksanaan karyawisata; 

4) Rencana penilaian pengalaman-pengalaman dan hasil karya 

wisata; 

5) Rencana selanjutnya sebagai kelanjutan pengalaman hasil 

karyawisata. 

 

(Sagala, 2012:215)  

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang ada di 

setiap sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas. Susanto (2015: 137) mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan sosial, 

yang sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia 

yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman  mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar.  
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Luasnya kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan yang beraspek 

majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, 

maupun politik, semuanya dipelajari dalam ilmu sosial ini. Hakikat IPS 

yang dikemukakan oleh Zuraik dalam buku Djahiri (1984) dalam buku 

Ahmad (215: 137) adalah harapan untuk mampu membina suatu 

masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-benar berkembang 

sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung jawab, sehingga 

oleh karenanya diciptakan nilai-nilai.Hakikat IPS adalah untuk 

mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial 

yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan 

IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab terhadap bangsa dan negaranya. 

Berdasar pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah 

penggabungan ilmu sosial yang meliputi sejarah, budaya, politik yang di 

dalamnya dipelajari semua yang dijadikan satu menjadi mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi, IPS ini merupakan ilmu yang cukup luas 

materinya yang membahas hal-hal keseharian manusia sehingga setiap 

individu benar-benar menjadi seorang insan yang berjiwa sosial dalam 

berhubungan antar sesama manusia secara langsung. Peserta didik yang 

mempelajari mata pelajaran IPS akan lebih berjiwa sosial yang tinggi serta 

menjadikan lebih mempunyai jiwa patriotisme mencintai tanah air. 

Pelajaran ini juga mengajarkan arti kebersamaan dengan masyarakat 

sekitar dalam saling bersosialisasi.  
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a. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar yang dikemukakan 

oleh Susanto (2015: 145) ialah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-

hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat. Sedangkan pendapat Mutakin dalam buku Ahmad (2015: 

145) merumuskan beberapa tujuan diantaranya, tujuan pembelajaran 

IPS  ialah memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat; mengetahui dan memahami konsep dasar dan 

mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial 

yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

sosial.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS 

adalah untuk memberikan bekal pengetahuan sosial dan juga 

memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan dalam kehidupan 

peserta didik di masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai 

karakteristik. Pembelajaran IPS dengan begitu sangatlah penting 

diberikan kepada peserta didik sejak tingkat dasar agar siswa dapat 

diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat bersosial.  
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b. Pembelajaran IPS Materi Masalah-masalah Sosial di Lingkungan 

Setempat 

Standar kompetensi kelas IV semester II mata pelajaran IPS: 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi. Kompetensi 

Dasar: Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Materi pokok 

Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat. 

(Hisnu, 2008: 193) 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Zysman Neiman dan Cesar Ades 

(2014) vol 20 yang berjudul “Contact with nature: effects of field trips on pro-

enviromental knowledge, intentions and attitudes” bahwa metode 

pembelajaran Field Trip dapat berpengaruh positif terhadap keberhasilan 

akademik siswa. Metode pembelajaran Field Trip juga sangat membantu 

karena dengan kontak langsung dengan alam bisa menjadi alat yang ampuh 

untuk pendidikan lingkungan.  Metode Field Trip ini merupakan 

pembelajaran melihat langsung yang sangat bermanfaat agar siswa dapat 

selalu terkenang untuk mengingat materi dan mudah menghafal materi. 

Penggunaan metode karyawisata ini juga menambah wawasan dan 

pengalaman siswa secara langsung dengan begitu ketika siswa mengerjakan 

soal evaluasi siswa dengan tenang dapat mengerjakan dengan baik dan benar 

karena pastinya materinya mudah dipahami dan mudah diingat.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Susan Nesbit dan Alex Mayer  (2010) 

vol 4 yang berjudul “The Influence or Field Trip Experiences on Student 

Beliefs” bahwa metode pembelajaran Field Trip dapat berpengaruh positif 

terhadap keberhasilan akademik siswa. Metode pembelajaran Field Trip juga 

sangat membantu karena dengan adanya kunjungan lapangan siswa memiliki 

sikap yang lebih baik yaitu adanya sikap kepercayaan terhadap pembelajaran 

yang sedang diajarkan secara langsung. Siswa sangat percaya atas hal-hal 

yang dilihat secara langsung sehingga pembelajaran mudah teringat.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatkur Tiffany Rizkana (2013) 

dengan judul penelitian “Peningkatan Pembelajaran Pelestarian  Alam 

Melalui Metode Field Trip Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa dengan penggunaan  metode field trip dapat 

meningkatkan pembelajaran IPA materi pelestarian alam pada siswa kelas 3 

SD Negeri Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal. Hal ini ditandai 

dengan perolehan hasil belajar siswa, persentase aktivitas siswa dan penilaian 

performansi guru yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Tiffany Rizkana Fatkur merupakan jenis 

penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan kepada seluruh siswa kelas III 

SD Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal, tahun pelajaran 

2012/2013. Peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang 

dilakukan dari hasil pre test, tes formatif siklus I dan siklus II, hingga post 

test, menunjukkan bahwa siswa telah mengalami proses belajar yang 

meningkat.  
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Proses belajar terjadi dikarenakan siswa memperoleh sesuatu yang ada 

dilingkungan sekitar. Peningkatan hasil penelitian aktivitas siswa dari siklus I 

ke siklus II selama pelaksanaan pembelajaran juga menunjukkan siswa telah 

mengalami proses belajar. Aktivitas siswa dapat dilihat dalam berbagai hal, 

antara lain saat turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya dan terlihat 

dalam pemecahan masalah. Dengan selalu melatih kemampuan dirinya, siswa 

aktif mampu menerapkan dan menggunakan apa yang diperolehnya untuk 

menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yati Patmi dengan judul Pendidikan 

Anak Usia Dini Melalui Metode Field Trip untuk menanamkan karakter pada 

anak usia dini. Dalam pembahasan mengenai pendidikan karakter melalui 

metode field trip dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan 

pendidikan yang sangat penting ditanamkan sejak usia dini. Pendidikan 

karakter melibatkan penanaman pengetahuan, kecintaan dan penanaman 

perilaku kebaikan yang menjadi sebuah pola/ kebiasaan. Nilai-nilai karakter 

yang dipandang ideal dan sangat penting diinternalisasikan ke dalam setiap 

jiwa anak usia dini mencakup nilai-nilai berikut: Kecintaan terhadap Tuhan 

YME, kejujuran, disiplin, toleransi dan cinta damai, percaya diri, mandiri, 

tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong, hormat dan sopan santun, 

tanggung jawab, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah 

hati, peduli lingkungan, serta cinta bangsa dan tanah air. Sikap tersebut harus 

ada sejak kecil sebagai bekal dimasa depan.  
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Kesemua nilai karakter di atas dapat ditanamkan dengan berbagai 

metode pembelajaran di PAUD. Metode field trip merupakan metode yang 

tepat dalam kaitannya menanamkan pendidikan karakter anak usia dini karena 

sangat sesuai dengan karakteristik anak yakni menyukai hal-hal yang baru 

dan menantang bersifat konkrit, serta dapat memuaskan rasa ingin tahu anak.   

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Lesmana yang 

berjumlah 25 siswa. Kelas IV merupakan kelas yang dijadikan sebagai kelas 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode field trip. Penelitian 

ini bertujuan  untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan juga 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penggunaan metode Field Trip dalam penelitian ini ditambahkan suatu 

inovasi yaitu adanya media pembelajaran, yaitu berupa media lingkaran 

pintar. Lingkaran pintar di dalamnya akan dibagi menjadi 5 kotak kosong 

dengan diberi nomor 1-5 yang nanti akan diisi oleh siswa. Setiap kelompok 

akan dibagi kartu pengetahuan yang berisi pengetahuan mengenai materi 

masalah-masalah sosial di lingkungan setempat. Kartu pengetahuan tersebut 

kemudian dibaca serta dipahami oleh setiap kelompok. Tiap kelompok dapat 

menjelaskan isi kartu pintar kemudian ditempelkan pada lingkaran pintar 

sesuai dengan urutan majunya, ini akan membuat siswa lebih bertambah 

pengetahuan mengenai materi yang sedang dipelajari. Penelitian ini ditambah 

dengan sebuah media pembelajaran lingkaran pintar yang membedakan 

penelitian saya dengan yang penelitian lainnya.  
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C.  Kerangka Berpikir  

Pembelajaran IPS di SD Negeri 3 Lesmana masih mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas IV ditemukan suatu 

masalah yaitu para siswa dan siswi merasa bosan dengan mata pelajaran IPS 

karena lebih sering hafalan dan berbagai materi yang cukup banyak. Peserta 

didik juga biasanya menulis ulang materi yang ada di buku cetak. Kurangnya 

metode-metode yang baru saat proses pembelajaran menjadikan salah satu 

penyebabnya, jika menggunakan berbagai macam metode pastinya siswa 

akan lebih senang dan tertarik terhadap pembelajarannya. Penerapan metode 

yang sesuai degan materi yang akan diajarkan juga sangat membantu dalam 

proses belajar mengajar agar berhasil  

Metode pembelajaran Field Trip dipilih sebagai metode pembelajaran 

yang dapat menciptakan susasana pembelajaran menjadi lebih akrab dan 

menyenangkan serta menambah antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Penggunaan metode Field Trip sebaiknya disesuaikan dengan 

kondisi siswa. Adanya metode pembelajaran Field Trip pada pembelajaran 

IPS diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan meningkatkan 

prestasi siswa kelas IV SD Negeri 3 Lesmana. Perbaikan pembelajaran 

menggunakan metode field tripakan dilakukandengan menggunakan daur 

siklus, dengan setiap setiap siklusnya terdapat 2 pertemuan.  Penelitian ini 

akan dilakukan dengan 2 siklus. Penggunaan siklus ini terdiri dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kerangka berpikir penelitian 

secara garis besar dapat disajikan pada gambar 2.1 berikut:  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  
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