
  BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses 

demokratisasi belajar, suatu proses yang mencerminkan bahwa belajar 

adalah atas prakarsa peserta didik. Salah satu prasyarat terwujudnya 

masyarakat belajar yang demokratis adalah adanya pengemasan 

pembelajaran yang beragam, baik strategi pembelajaran, bahan ajar maupun 

evaluasi belajar (Budiningsih, 2012).  

 Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan suatu sikap mental yang 

tangguh dan serasi dengan tuntutan hidup di dunia pendidikan tinggi. 

Dengan demikian diharapkan mahasiswa memiliki jiwa yang terbuka, 

pikiran yang aktif, kritis dan kreatif terhadap segala hal, dan semua itu 

tercakup dalam suatu proses yang disebut belajar (Salam, 2004).    

 Menurut Azwar (2010), pengertian  belajar  secara umum adalah  setiap  

perubahan perilaku yang diakibatkan pengalaman atau sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Syah (2012) 

belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Jadi seorang mahasiswa yang sedang belajar berarti mengarahkan seluruh 

kemampuan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menggali dan 

memahami pengetahuan mengenai berbagai pokok persoalan untuk 
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mencapai keberhasilan dan kesuksesan  dalam belajar.    

   Kenyataan empiris proses pendidikan dan pengajaran yang 

dikembangkan berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa 

penerapan pola pendidikan dan pengajaran yang tepat, tampaknya masih 

kurang mendapat perhatian yang memadai dari tenaga pengajar. Sehingga 

proses pengajaran cenderung tidak relevan dengan pola pendekatan atau 

metode pengajaran yang digunakan.  

  Muslich (2009) mengungkapkan bahwa pembelajaran yang lebih 

bersifat menyerap informasi berakibat pada perilaku mengajar yang lebih 

bersifat ”menuangkan” materi pokok akan mengakibatkan peserta didiknya 

memiliki ketergantungan pada orang lain. Pembelajaran yang berlangsung 

di lembaga pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir peserta didik, termasuk berpikir kreatif.   

 Salah satu tantangan dalam pembelajaran mata kuliah morfologi 

tumbuhan yang menghambat kemampuan berpikir dan bertindak  adalah 

banyak mahasiswa menganggap morfologi tumbuhan  sebagai mata kuliah 

hafalan dan mahasiswa siap untuk mendengarkan di kelas, kemudian 

mengulang kembali apa yang telah disampaikan dosen kemudian 

menuliskannya di kertas ujian mereka. Asumsi tersebut, didukung oleh 

kenyataan bahwa sebagian besar materi ujian mata kuliah morfologi 

tumbuhan diberikan kepada mahasiswa berpusat pada hafalan mengenai 

fakta atau konsep yang tercakup dalam satuan pelajaran, sedangkan tes yang 

meliputi pertanyaan terbuka, terutama dari tingkat penerapan sampai 
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evaluasi sangat jarang diberikan.  

 Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran morfologi 

tumbuhan menunjukkan bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan 

ternyata lebih menekankan pada aspek kognitif  tingkat rendah dan sedang, 

baik cakupan materinya maupun dalam proses pembelajarannya sehingga 

mahasiswa belum optimal dalam mengembangkan daya nalarnya dan sering 

mengalami kesulitan dalam  memahami apa yang diajarkan oleh dosen.  

 Melalui observasi dan wawancara dengan pendidik (15 Maret sampai 

dengan 16 Maret 2013) serta pengalaman peneliti sendiri saat mengajar 

mata kuliah morfologi tumbuhan pada program studi pendidikan biologi 

STKIP Bima, proses pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan 

menggunakan metode ekspositori karena kegiatan perkuliahan disampaikan 

dengan cara ceramah dan menayangkan power point untuk menyampaikan 

materi pembelajaran. Metode ekspositori lebih menekankan dosen 

menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan 

materi yang disampaikan dapat dikuasai oleh  mahasiswa dengan  baik. 

Kondisi proses pembelajaran morfologi tumbuhan lebih kelihatan dosen 

mengajar dibandingkan mahasiswa belajar (teaching bukan learning). Hal 

ini, terlihat dari dosen tidak pernah memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk belajar bekerjasama, memberikan tugas yang sifatnya memerlukan 

kemampuan kognitif, seperti tugas proyek, menyusun pertanyaan, membuat 

sari bacaan, mengkomunikasikan atau presentasi hasil.  

 Hasil identifikasi masalah tersebut menunjukkan bahwa pola 

pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan masih menggunakan metode 
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konvensional yang  bepusat pada dosen, sehingga kurang memberi 

kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kreativitas. Hasil dari pola 

pembelajaran ini adalah mahasiswa tidak termotivasi untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan kebiasaan bertindak dalam 

mengkontruksi pengetahuan, baik dilakukan secara mandiri maupun 

kerjasama.  

 Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu metode yang bisa digunakan 

untuk pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan yaitu metode outdoor 

learning. Metode ini sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh mata 

kuliah morfologi tumbuhan yang memiliki  keanekaragaman bentuk dan 

struktur. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan secara kontekstual dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan penggunaan metode 

ini dapat merangsang rasa ingin tahu mahasiswa.  

 Pemanfaatan lingkungan juga akan mendorong mahasiswa untuk 

belajar interaktif, artinya mahasiswa harus mampu berkomunikasi baik 

dengan mahasiswa lainnya, dengan dosen maupun dengan lingkungannya. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Jufri (2013), adanya interaksi 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya, pisik 

dan intelektualnya dengan maksimal.  

 Dengan menggunakan metode outdoor learning mahasiswa dapat 

belajar secara lebih mendalam melalui obyek-obyek yang dihadapi jika 

dibandingkan dengan belajar di dalam kelas yang memiliki banyak 

keterbatasan. Selain itu, pembelajaran di luar kelas lebih menantang bagi 

mahasiswa dan menjembatani antara teori di dalam buku dan kenyataan 
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yang ada di lapangan. Menurut Cruickshank dkk (2006) dalam (Pribadi, 

2011) bahwa peserta didik belajar dan membangun pengetahuan manakala 

mereka berupaya untuk memahami lingkungan yang ada di sekitar mereka..  

Penggunaan metode  outdoor learning diharapkan  dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan hasil belajar, karena metode outdoor learning 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai 

material dalam dua ataupun tiga dimensi dan mengkaitkan serta melihat 

fenomena obyek yang ada di alam. Mahasiswa dapat memberikan berbagai 

respon terhadap berbagai macam objek yang mereka lihat, dengar, rasa, 

sentuh ataupun hirup hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (2013) bahwa 

hasil belajar dipengaruhi oleh suasana belajar dan sumber belajar yang 

tersedia serta kemampuan pendidik dalam mengajar 

Menurut Hanafiah dan Suhana (2012) faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain  peserta didik memiliki minat, motivasi dan 

tanggungjawab, komunikasi kontekstual dan integratif antara pendidik, 

peserta didik dan lingkungannya serta sarana dan prasarana yang menunjang 

proses pembelajaran.  

 Hakikat belajar akan lebih bermakna apabila pembelajaran dilakukan 

pada lingkungan nyata sebab mahasiswa dihadapkan dengan situasi dan 

keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Pengajaran dapat lebih 

merangsang kreativitas mahasiswa. Kondisi seperti ini memungkinkan 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka, terutama 

berpikir kreatif. 

 Peningkatan berpikir kreatif dapat diupayakan dengan menerapkan 
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metode outdoor learning secara baik dan benar. Menurut Sabandar (2008), 

berpikir kreatif sesungguhnya adalah suatu kemampuan berpikir yang 

berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi,  

bahwa situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin 

diselesaikan dan munculnya unsur originalitas gagasan dalam benak 

seseorang.  

 Kemampuan berpikir sangat dipengaruhi oleh kemampuan akademik 

yang dimiliki oleh mahasiswa. Dosen perlu memperhatikan bahwa 

kemampuan akademik yang dimiliki mahasiswa bervariasi. Sesuai dengan 

pernyataan Nasution (2010), secara alami dalam satu kelas kemampuan 

akademik peserta didik bervariasi  ada yang tinggi, sedang dan rendah, hal 

ini dapat disebabkan karena faktor bawaan atau lingkungan hidupnya. Untuk 

meningkatkan kemampuan akademik peserta didik perlu dilakukan upaya 

dalam proses pembelajaran, baik penggunaan metode maupun inovasi dalam 

pengembangan pembelajaran.  

 Pengembangan inovasi akan dapat meningkatkan kualitas isi, proses, 

sarana/prasarana dan hasil belajar mahasiswa, akhirnya akan berdampak 

pada peningkatan kepribadian dan keprofesionalan dosen sehingga 

bermuara pada peningkatan kualitas lulusan (Dirjen Pendidikan Tinggi, 

2007). Menurut Pribadi (2011) untuk dapat mencapai tujuan  langkah-

langkah yang perlu dilakukan yaitu menganalisis kompetensi atau tujuan 

pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan menetapkan 

lingkungan belajar.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas 

tentang pengaruh metode outdoor learning terhadap keterampilan berpikir 
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kreatif dan hasil belajar ditinjau dari kemampuan akademik awal mahasiwa 

pada mata kuliah morfologi tumbuhan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah ada  pengaruh metode outdoor learning terhadap keterampilan 

berpikir kreatif ditinjau dari kemampuan akademik awal mahasiswa 

semester II mata kuliah morfologi tumbuhan pada program studi 

pendidikan biologi STKIP Bima tahun akademik 2013/2014? 

2. Apakah ada pengaruh  metode outdoor learning terhadap hasil belajar 

ditinjau dari kemampuan akademik awal mahasiswa semester II mata 

kuliah morfologi tumbuhan pada program studi pendidikan biologi 

STKIP Bima tahun akademik 2013/2014? 

3. Apakah ada  pengaruh metode outdoor learning terhadap keterampilan 

berpikir kreatif dan hasil belajar ditinjau dari kemampuan akademik 

awal mahasiswa semester II mata kuliah morfologi tumbuhan pada 

program studi pendidikan biologi STKIP Bima tahun akademik 

2013/2014? 

4. Apakah ada pengaruh interaksi antara jenis metode pembelajaran 

dengan tingkat kemampuan akademik awal mahasiswa terhadap 

keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar mata kuliah morfologi 

tumbuhan pada program studi pendidikan biologi STKIP Bima tahun 

akademik 2013/2014? 
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5. Apakah ada korelasi antara keterampilan berpikir kreatif dan hasil 

belajar ditinjau dari kemampuan akademik awal mahasiswa semester II 

mata kuliah morfologi tumbuhan pada program studi pendidikan biologi 

STKIP Bima tahun akademik 2013/2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode outdoor learning terhadap 

keterampilan berpikir kreatif ditinaju dari kemampuan akademik awal 

mahasiswa semester II mata kuliah morfologi tumbuhan pada program 

studi pendidikan biologi STKIP Bima tahun akademik 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode outdoor learning terhadap hasil 

belajar ditinjau dari kemampuan akademik awal mahasiswa semester II 

mata kuliah morfologi tumbuhan pada program studi pendidikan biologi 

STKIP Bima tahun akademik 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh metode outdoor learning terhadap 

keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar ditinjau dari kemampuan 

akademik awal mahasiswa semester II mata kuliah morfologi tumbuhan 

pada program studi pendidikan biologi STKIP Bima tahun akademik 

2013/2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara jenis metode pembelajaran 

dengan tingkat kemampuan akademik awal mahasiswa terhadap 

keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar mata kuliah morfologi 



 
9 

 

 

tumbuhan pada program studi pendidikan biologi STKIP Bima tahun 

akademik 2013/2014. 

5. Untuk mengetahui korelasi antara keterampilan berpikir kreatif dan 

hasil belajar ditinjau dari kemampuan akademik awal mahasiswa 

semester II mata kuliah morfologi tumbuhan pada program studi 

pendidikan biologi STKIP Bima tahun akademik 2013/2014. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara praktis maupun akademis. 

Manfaat Praktis 

1. Memberikan alternatif pendekatan pembelajaran dengan metode  

outdoor learning dalam pembelajaran biologi, khususnya pada mata 

kuliah morfologi tumbuhan yang sangat mungkin diterapkan pada mata 

kuliah lainnya. 

2. Memberikan motivasi kepada dosen untuk menerapkan metode 

pembelajaaran outdoor learning dalam upaya meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar. 

Manfaat Akademik 

1. Menentukan alternatif pendekatan pembelajaran khususnya pada 

program studi pendidikan biologi, yang selama ini biasanya hanya 

menggunakan pendekatan konvensional dilaksanakan di kelas saja. 

2. Memberikan kesempatan kepada peneliti lain, untuk meneliti lebih 

lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran outdoor learning dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar. 



 
10 

 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

      Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada mata kuliah morfologi 

tumbuhan, dengan menggunakan metode outdoor learning untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar mahasiswa, 

dengan sampel penelitian adalah mahasiswa semester II (dua) tahun 

akademik 2013/2014, program studi pendidikan biologi STKIP Bima.  

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1.  Kesungguhan belajar mahasiswa saat penelitian dilakukan merupakan 

hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. 

2. Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah metode pada kata 

pendekatan outdoor learning dan strategi ekspositori sehingga menjadi 

metode outdoor learning dan metode ekspositori 

3. Mata kuliah morfologi tumbuhan yang menjadi materi pembelajaran 

adalah morfologi daun. 

1.6 Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat diberikan definisi 

istilah maupun definisi operasional sebagai berikut: 

1. Metode Outdoor Learning. 

Metode outdoor learning dapat didefinisikan secara istilah dan 

secara operasional sebagai berikut: 

a. Definisi Istilah 

Metode outdoor learning  atau disebut  pembelajaran di luar kelas 

diartikan sebagai aktivitas luar ruangan yang berisi kegiatan di luar 
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kelas/sekolah dan di alam bebas  seperti: bermain di lingkungan 

sekolah, taman, perkampungan pertanian/nelayan, berkemah, dan 

kegiatan bersifat kepetualangan, serta pengembangan aspek 

pengetahuan yang relevan (Rizal, 2008). 

b. Definisi Operasional 

  Metode outdoor learning adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di luar kelas (outdoor learning), ada tiga  tahap yang 

akan dilakukan peserta didik yakni mengobservasi lingkungan 

pembelajaran, melakukan pengamatan terhadap obyek 

pembelajaran dan membuat karya dalam bentuk dua atau tiga 

dimensi seperti herbarium. 

Keterlaksanaan metode outdoor learning diukur dengan 

menggunakan lembar observasi dan angket. 

2. Metode Ekspositori 

Metode ekspositori dapat didefinisikan secara istilah dan secara 

operasional sebagai berikut: 

a. Definisi Istilah 

Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal 

dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan 

maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara 

optimal (Sanjaya, 2008) 
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b. Definisi Operasional 

Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran 

langsung yaitu pendidik menyampaikan materi pembelajaran secara 

terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan 

dapat dikuasai oleh peserta didik. 

Keterlaksanaan metode ekspositori diukur dengan menggunakan 

lembar observasi dan angket. 

3. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif dapat didefinisikan secara istilah dan secara 

operasional sebagai berikut : 

a. Definisi Istilah  

 Berpikir kreatif adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal 

dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, 

bahwa situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang 

ingin harus diselesaikan. Selanjutnya ada unsur originalitas gagasan 

yang muncul dalam benak seseorang terkait dengan apa yang 

teridentifikasi (Sabandar, 2008) 

b. Definisi Operasional 

Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang memiliki ciri-ciri 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian atau 

originalitas (originality) dan merinci atau elaborasi (elaboration)   

Berpikir kreatif diukur dengan menggunakan tes uraian. 
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4. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat didefinisikan secara istilah dan secara 

operasional sebagai berikut : 

a. Definisi Istilah 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya  (Sudjana, 2010) 

b. Definisi Operasional 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran, hasil belajar diperoleh setelah 

mengikuti post tes dalam bentuk tes obyektif, dinyatakan dalam  

bentuk nilai maupun angka 

5. Kemampuan Akademik  

a. Definisi Istilah 

Kemampuan akademik adalah hasil belajar terakhir yang dicapai 

oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu, biasanya 

dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu (Suryabrata, 

2006) 

b. Definisi Operasional 

Kemampuan akademik adalah kemampuan yang  diperolah 

mahasiswa setelah mengerjakan atau menyelesaikan tes yang telah 

diberikan, berguna untuk mendapatkan informasi mengenai 

kemampuan yang telah dicapai dan langkah apa yang harus 

ditempuh dalam pembelajaran berikutnya. 


