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BAB I   

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar (Buku Guru kelas VII SMP/MTs Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Kurikullum 2013). 

Bidang ilmu Biologi dipakai sebagai landasan (platform) pembahasan 

bidang ilmu yang lain. Makhluk hidup digunakan sebagai obyek untuk 

menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam seperti objek alam dan 

interaksinya, energi dan keseimbangannya, dan lain-lain. Melalui 

pembahasan menggunakan bermacam bidang ilmu dalam rumpun ilmu 

pengetahuan alam, pemahaman utuh tentang alam yang dihuninya beserta 

benda-benda alam yang dijumpai di sekitarnya dapat dikuasai oleh peserta 

didik SMP/MTs. (Buku Guru kelas VII SMP/MTs Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Kurikullum 2013). 

Biologi merupakan suatu cabang ilmu yang banyak mengandung 

konsep yang harus dipahami siswa. Pemahaman dan penguasaan terhadap 

konsep tersebut akan mempermudah siswa dalam mempelajari biologi pada 
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jenjang yang lebih tinggi. Pemahaman konsep merupakan hal yang penting 

karena merupakan landasan bagi siswa untuk berfikir. Di samping itu, 

pemahaman konsep merupakan dasar bagi proses yang lebih tinggi untuk 

merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi (Dahar, 1996). 

Menurut Rustaman dkk. (2005) selain itu untuk menguasai konsep, siswa 

dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari, mengkaitkan satu konsep 

dengan konsep lain, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya 

dengan konsep-konsep yang dimilikinya. Setiap siswa memiliki berbagai 

tingkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai konsep dalam 

biologi. Tingkat pemahaman ini sangat penting bagi siswa, agar dapat 

mencapai tujuan belajar bermakna dan nantinya dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemampuan siswa dalam menerima suatu konsep 

tergantung pada kompleksitas konsep dan tingkat perkembangan kognitif 

siswa. Level kemampuan siswa dalam penguasaan konsep ditentukan oleh 

cara setiap orang dalam menerima dan memproses konsep tersebut.  

Penguasaan konsep yang dimaksudkan yaitu tingkatan dimana seorang 

siswa tidak sekedar mengetahui konsep-konsep, melainkan benar-benar 

memahaminya dengan baik, yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang terkait dengan konsep itu 

sendiri maupun penerapannya dalam situasi baru. Berdasarkan Taksonomi 

Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001), penguasaan konsep dalam 

pembelajaran meliputi ranah kognitif C1, C2, C3, dan C4. Penguasaan konsep 

dengan observasi langsung akan lebih mempermudah siswa dalam memahami 

materi ajar sehingga siswa dapat memecahkan masalah secara kreatif. 

Media dalam model Creative Problem Solving mempermudah siswa 

dalam mecari solusi permasalahan, karena media yang ada tidak hanya dalam 

bentuk gambar tetapi siswa dapat melihat langsung, meraba dan mencium 

media tersebut, sehingga mempermudah siswa dalam memahami, mengingat 

tentang media yang ada di area penelitian.  
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Dengan konsep Creative Problem Solving media yang dipelajari siswa 

menghasilkan produk, produk yang dihasilkan berbeda setiap kelompoknya, 

dilihat dari cara menyusun produk pada eksperimen penjernihan air, dalam 

hal ini disimpulkan bahwa model Cretive Problem Solving mampu 

mengembangkan dan memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mencari 

solusi permasalahan.  

Jadi kreatif dalam Cretive Problem Solving menghasilkan produk dari 

siswa sebagai media pemecahan masalah, selain itu siswa memiliki jawaban 

yang lebih bervariatif dalam menjawab soal-soal penjernihan air.  

Kesulitan siswa dalam menguasai konsep biologi dapat dilatarbelakangi 

oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa selama pembelajaran, kegiatan 

siswa cenderung pasif dengan hanya mendengarkan penjelasan, mencatat 

informasi, dan mengerjakan soal-soal yang diberikan guru tanpa adanya 

proses pembentukan konsep sendiri. Akibatnya siswa hanya menghapal 

konsep saja, meskipun ada siswa yang mampu memiliki tingkat hapalan yang 

baik terhadap materi ajar yang diterimanya, namun mereka sering tidak 

memahami dan mengerti secara mendalam pengetahuan yang bersifat hapalan 

tersebut (Depdiknas dalam Trianto, 2007).  

Kenyataan tersebut merupakan akibat dari kekurangan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, kekurangan pembelajaran berhubungan dengan 

pembelajaran yang sebagian besar berpusat pada guru (teacher centered). 

Pada pendekatan ini guru hanya menyampaikan pengetahuan pada siswa. 

Guru hanya memastikan materi ajar sudah disampaikan dan siswa harus 

memahami materi tersebut. Persoalan sekarang adalah bagaimana 

menemukan cara yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep yang 

diajarkan sehingga siswa dapat menggunakan dan mengingat konsep tersebut 

lebih lama. Bagaimana guru dapat membuka wawasan berpikir yang beragam 

dari seluruh siswa, sehingga dapat mempelajari berbagai konsep dan 

menerapkannya dalam kehidupan nyata yang autentik sehingga tercipta 
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suasana kelas yang hidup, aktif, antusias dan penuh semangat dan mempunyai 

nilai kehidupan yang baik.  

Selain penguasaan konsep yang harus dikuasai, ada satu aspek penting 

lainnya yaitu kemampuan memecahkan masalah. Sehingga diperlukan 

pengembangan kemampuan memecahkan masalah siswa secara tepat dan 

kreatif. Dalam hal ini tepat sasaran dan solusi yang dikombinasikan dengan 

pemikiran kreatif. Salah satu aspek kreativitas adalah kepribadian 

(personality) orang-orang kreatif. Aspek ini penting dipahami sebagai dasar 

dalam memberikan perlakuan yang sesuai kepada seseorang untuk 

mengembangkan kreativitasnya. Ada ungkapan bahwa “the creative person 

must have a creative personality”. Upaya menciptakan iklim yang kondusif 

bagi perkembangan kreativitas hanya mungkin apabila dipahami lebih dahulu 

sifat-sifat kemampuan kreatif dan iklim lingkungan yang mengitarinya 

(Murniati, 2012). Dalam hal ini kreatif sangat menunjang dalam kemampuan 

memecahkan masalah.  

Kreatif dari segi ontologi pada hakikatnya adalah siswa dapat 

mengembangkan kemampuan dalam menjawab pertanyaan dan solusi 

masalah pencemaran air di sungai Cigasong. 

Kreatif dilihat dari aspek epistomologi adalah kemampuan siswa dalam 

mendapatkan pengetahuan yang benar, di penelitian ini digunakan metode 

observasi langsung, sehingga siswa dapat secara langsung mengamati semua 

objek penelitian yang ada di area penelitian. 

Kreatif ditinjau dari aspek aksiologi kebermanfaatan penelitian ini baik 

secara teoretis maupun  secara praktis. Secara teoretis untuk melihat 

kelayakan dan interaksi antara variable dalam penelitian. Sedangkan secara 

praktis untuk memberi sumbangan pemikiran pada praktisi pendidik, para 

peneliti pendidikan, dan para pengambil kebijakan pendididkan. 

Kemampuan memecahkan masalah merupakan penilaian kemampuan 

memecahkan suatu permasalahan secara lebih kompleks dalam berbagai 

aspek yang dimiliki oleh siswa. Peserta didik diperkenalkan pada 
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permasalahan dunia nyata dan didorong untuk mendalaminya, mengetahui 

tentang permasalahan tersebut, sehingga peserta didik dapat mengambil 

kesimpulan sendiri atas situasi yang terjadi, dan akhirnya peserta didik dapat 

menemukan pemecahan untuk masalah tersebut (Grabowski, Koszalka, & 

Mccarth, 1998 dalam Yamin).  

Siswa berbeda-beda dalam kemampuan proses intelektual yaitu 

beberapa siswa lebih kuat dalam kognisi, beberapa siswa lebih kuat dalam 

berpikir divergen dan beberapa siswa lainnya lagi lebih kuat dalam kedua-

duanya. Individu dengan potensi kreatif dapat dikenal secara mudah melalui 

pengamatan ciri-ciri berikut ini : (1) Hasrat ingin mengetahui, (2) Bersikap 

terbuka terhadap pengalaman baru, (3) Keinginan untuk menemukan dan 

meneliti, (4) Mencari jawaban yang memuaskan dan komprehensif, (5) 

Bergairah, aktif dan berdedikasi dalam melakukan tugasnya, (6) Kemampuan 

membuat analisis dan sintesis, (7)Memiliki semangat penyelidikan dan 

penemuan (discovery and inquiry). 

Guru diharapkan selalu mengembangkan kreativitas secara aktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran, sehingga situasi belajar tidak membosankan dan 

monoton. (Buku Guru kelas VII SMP/MTs Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Kurikullum 2013). 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan 

masalah secara kreatif dapat ditunjang dengan model pembelajaran CPS. 

Dimana model pembelajaran CPS merupakan salah satu model pembelajaran 

yang memberi kesempatan agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran maupun 

menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam model pembelajaran ini siswa 

dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif. Hal ini 

berarti memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah tidak 

hanya terbatas pada berhasil atau tidak, akan tetapi lebih pada proses 

menemukan solusi terbaik dan termudah yang dapat dilakukan oleh siswa. 

Menurut Davis (2012) melalui sintaks pembelajaran yang terdiri dari 
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penemuan fakta, penemuan masalah, penemuan ide, penemuan solusi, 

penemuan penerimaan. Di sisi lain, model pembelajaran Creative Problem 

Solving juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan terhadap 

konsep biologi.  

Model pembelajaran Creative Problem Solving merupakan model 

pembelajaran yang menjadikan kegiatan dalam pembelajaran berbasis pada 

pencarian solusi suatu permasalahan. Pembelajaran yang melibatkan suatu 

permasalahan memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam belajar. 

Pengalaman nyata tersebut menjadikan konsep-konsep yang dipelajari akan 

tersimpan lebih lama (long term memory). Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Sthepanie (2005:2) bahwa “pembelajaran yang melibatkan 

suatu permasalahan, menyajikan daya tarik tersendiri bagi siswa sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas keterlibatan siswa dalam pembelajaran”. Selain 

itu pencarian solusi atas permasalahan juga menuntut siswa untuk menguasai 

dan memahami konsep khususnya konsep Biologi. Oleh karena itu tahapan 

model pembelajaran CPS khususnya pada tahap objective-finding didesain 

agar siswa aktif dalam memahami dan mencari konsep-konsep baru yang 

mendukung untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Salah satu materi ajar biologi SMP adalah pencemaran lingkungan yang 

terdiri dari pencemaran air, udara, tanah, dan suara.  Dimana pencemaran air  

merupakan pencemaran yang berdampak langsung yang saling terkait antara 

satu dengan yang lainnya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran 

lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemaran, 

bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah 

penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri serta strategi untuk 

mengendalikannya. 

Latuheru (1988:14), menyatakan bahwa media pembelajaran adalah 

bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan 

siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Berdasarkan 
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definisi tersebut, media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam 

memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran. 

Kelayakan sungai Cigasong sebagai media pembelajaran sangat layak, 

sesuai dengan materi pencemaran air kelas VII semester II (kurikulum 2013), 

dan dapat digunakan menjadi tempat penelitian, aliran sungai Cigasong yang 

melintasi daerah pemukiman warga dan pabrik tahu menyebabkan kondisi air 

sungai Cigasong tercemar limbah domestik rumah tangga dan limbah dari 

pabrik tahu. 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk 

mengkaji kelayakan Sungai Cigasong sebagai media pembelajaran di lokasi 

Sungai Cigasong yang letaknya tidak jauh dari sekolah tempat mengajar, 

yaitu tepatnya di Jalan Raya Timur Cigasong Desa Simpeureum Kecamatan 

Cigasong kabupaten Majalengka. Sebelum penelitian dilakukan, diadakan 

observasi awal sebagai studi kelayakan mengenai kondisi lingkungan yang 

ada di lokasi penelitian tersebut. Studi kelayakan itu bertujuan untuk 

mengaplikasikan teori yang diperoleh di kelas dan diharapkan siswa dapat 

menerapkan teori yang didapat berdasarkan fakta yang didapat di lapangan. 

Studi kelayakan mengetahui kondisi sungai di kota Majalengka khususnya 

Cigasong beserta cara mengolah air yang tercemar sehingga tertarik untuk 

meneliti mengenai studi kelayakan pencemaran di Sungai Cigasong sebagai 

media pembelajaran CPS pada siswa SMP kelas VII terhadap penguasaan 

konsep siswa dan kemampuan memecahkan masalah. Penelitian ini 

merupakan pengkajian tentang proses penguasaan konsep dan kemampuan 

memecahkan masalah terhadap pencemaran sungai Cigasong melalui metode 

observasi. Observasi yang dilakukan oleh siswa SMP di Sungai Cigasong 

mengenai tingkat pencemaran yang diakibatkan limbah dari pabrik tahu yang 

berada di kawasan Cigasong, Majalengka. Hal ini penting mengingat 

penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan masalah merupakan salah 

satu tujuan pembelajaran Biologi yang dicanangkan dalam KTSP. Selain itu 

pelatihan daya nalar melalui model pembelajaran Creative Problem Solving 



8 
 

 
Iin Inasih, 2014   
KELAYAKAN SUNGAI CIGASONG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN CREATIVEPROBLEM SOLVING 
(CPS)PADA MATERI PENCEMARAN AIR SISWA SMP KELAS VII 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sangat bermanfaat bagi siswa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul Kelayakan Sungai Cigasong sebagai Media Pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) Pada Materi Pencemaran Air Siswa SMP 

Kelas VII. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimanakah kelayakan sungai 

Cigasong dijadikan sebagai media pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) materi pencemaran air pada siswa SMP kelas VII?” 

Agar penelitian lebih terarah maka rumusan masalah tersebut 

dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kelayakan sungai Cigasong sebagai media pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) materi pencemaran air siswa SMP Kelas 

VII dilihat dari akses, biaya, keamanan, waktu, serta karakteristik Sungai 

Cigasong. 

2. Bagaimanakah implementasi media Sungai Cigasong dalam pembelajaran 

CPS terhadap materi pencemaran air. 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Creative Problem Solving 

melalui metode observasi langsung. 

2. Parameter Implementasi media sungai Cigasong dalam pembelajaran CPS 

untuk meningkatkan penguasaan konsep, meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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3. Penguasaan konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penguasaan konsep yang diukur berdasarkan taksonomi Bloom yang 

direvisi (Anderson & Krathwohl, 2001) yaitu faktual dan konseptual. 

Penguasaan konsep yang meliputi proses kognitif C1 sampai dengan C4 

dan dibatasi pada materi pencemaran air melalui kegiatan observasi 

langsung dengan soal pilihan ganda sebanyak 40 soal. 

4. Kemampuan memecahkan masalah yang dilakukan secara tepat sesuai 

dengan kemampuan menemukan solusi. Kemampuan menyelesaikan 

masalah ini berupa pertanyaan dalam bentuk tes esai yang terdiri dari 10 

soal berdasarkan kajian permasalahan yang ditemukan melalui metode 

observasi langsung ke Sungai Cigasong yang mengalami pencemaran 

limbah pabrik tahu yang berada di sekitar sungai. 

5. Hasil belajar siswa meningkat dari berkualifikasi cukup pada pre test 

menjadi baik pada post test. Hasil belajar siswa pada post test mengalami 

peningkatan dibandingkan pre test. Interaksi belajar siswa sangat dinamis 

dan kerjasama antar siswa baik dalam kelompok maupun antar kelompok 

berlangsung dengan baik. 

6. Pembelajaran yang efektif dan efisien, pembelajaran yang mengantarkan  

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

secara maksimal dengan penggunaan komponen pembelajaran yang 

minimal. Komponen dalam hal ini adalah waktu, tenaga, dan biaya. 

7. Penerapan media sungai Cigasong dalam pembelajaran CPS mendapat 

respon yang postif dari siswa. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas belajar 

siswa, dan hasil angket tanggapan siswa yang 89% merespon positif 

terhadap pembelajaran CPS. 

8. Materi yang dikaji dalam penelitian adalah pencemaran air. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkaji Sungai Cigasong, Majalengka sebagai 
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media model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terhadap 

penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan masalah siswa SMP kelas 

VII pada konsep pencemaran air.  

 

 

 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan :  

1. Bagi guru : 

a. Sungai Cigasong mampu memberikan informasi yang berkaitan 

dengan aplikasi model pembelajaran Creative Problem Solving dalam 

pembelajaran biologi pada materi pencemaran air. 

b. Memberikan pengalaman mengenai penggunaan model pembelajaran 

Creative Problem Solving terhadap penguasaan konsep dan 

memecahkan masalah pada materi ajar pencemaran air. 

c. Dapat menjadi umpan balik bagi pendidik untuk menyusun rancangan 

pembelajaran yang lebih bervariatif dan menarik sehingga mampu 

melatihkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam bidang sains.  

 

2. Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman langsung mengenai kelayakan Sungai 

Cigasong sebagai media pembelajaran Creative Problem Solving pada 

materi pencemaran air. 

b. Melatih siswa dalam meningkatkan penguasaan konsep dalam materi 

ajar pencemaran air. 
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c. Memberikan motivasi untuk mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah pada materi ajar pencemaran air. 

 

3. Bagi Peneliti lainnya 

a. Sungai Cigasong sebagai sumber informasi dan referensi dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas dan menumbuhkan budaya 

meneliti agar terjadi inovasi pembelajaran. 

b.  Sungai Cigasong sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat 

melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik 

pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien.  

c. Memberikan informasi kepada guru sains pada umumnya dan guru 

biologi khususnya, mengenai model pembelajaran CPS , sehingga 

dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolahnya. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran tinggi implementasi model 

pembelajaran CPS, sehingga dapat diimplementasikan atau 

dikembangkan dalam KBM dalam rangka meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar. 

e. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kreativitas 

pembelajaran biologi dan dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan 

penelitian yang relevan. 

 

 

 


