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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Penelitian ini berangkat dari kecemasan peneliti terhadap kondisi objektif 

di lingkungan sekolah tempat penulis bekerja.Kecemasanpeneliti adalah ketika 

peneliti melihat perilaku siswa terhadap sampah terutama sampah plastik bekas 

kemasan makanan dan minuman. Siswa terutama kelas VII yang masuk pada shift 

siang belum terbiasa membuang sampah plastik kecil bekas bungkus permen atau 

makanan ringan ke dalam tempat sampah apalagi memilahnya dalam tempat 

sampah organik dan anorganik. Perlakuan terhadap botol plastik bekas kemasan 

minuman tidak dibuang ke tempat sampah melainkan diinjak dan kemudian 

ditendang-tendang bagai bola, atau dilempar ke arah temannya kemudian 

dibiarkan begitu saja di sepanjang koridor kelas atau di dalam kelas. Perlakuan 

terhadap tanaman di ruang terbuka hijau dan hidroponik sekolah juga tidak jauh 

beda dengan perlakuan terhadap sampah. Melihat tanaman layu kekurangan air 

tidak ada yang tergerak secara otomatis dari siswa untuk menyiramnya. Bahkan 

beberapa siswa cenderung melakukan tindakan vandalisme terhadap pot-pot 

tanaman dan tanaman hidroponik sekolah. Ketika ditanya adakah yang gemar 

melakukan penghijauan atau menanam tanaman. Tidak ada seorang pun yang 

mempunyai kegemaran bercocok tanam, bahkan lebih jauh mengenai profesi tidak 

ada seorang pun yang menginginkan profesi sebagai pengusaha bidang pertanian 

yang notabene memproduksi kebutuhan pangan bagi masyarakat. 

Seandainya generasi muda tidak tertarik dengan pengembangan budidaya 

tanaman pangan, maka bisa dipastikan masa yang akan datang akan kesulitan 

memperoleh bahan pangan. Kenyataan lain tingkat urbanisasi cukup tinggi 

membawa akibat semakin berkurangnya orang yang menekuni profesi sebagai 

petani. Lahan pertanian pun semakin sedikit karena lahan dialihfungsikan  

menjadi perkantoran, perumahan, atau mall. Luas lahan sawah di Kota Bandung 

1400 hektar dan memang tiap tahun ada pengurangan, alih fungsi lahan. Itu 
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memang ciri-ciri kota metropolitan, apalagi Bandung sebagai ibu kota provinsi, 

dengan meningkatnya jumlah penduduk (Badan Ketahanan Pangan Daerah 

Provinsi Jawa Barat, 2014). Hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan oleh 

Desvauk (2010, hlm. 32) bahwa : 

… The paradox of modern agriculture in the industrialised world … is 

that, as the output has soared, the number of people working in 

agriculture has plummeted, with major implications for society and the 

countryside. 

 Kebutuhan pangan masyarakat kota termasuk kota Bandung dipenuhi oleh 

petani dari tempat sekitarnya. Desvauk (2010, hlm. 40) menguraikan because 

cities could not feed their populations without recourse to the agricultural 

resources around them.  Sementara dengan adanya urbanisasi dan peningkatan 

jumlah populasi penduduk menyebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian. 

Berdasarkan permasalahan di atas perlu adanya strategi agar sekarang dan masa 

yang akan datang masyarakat menyadari pentingnya ketahanan hayati. Salah satu 

cara memperkuat ketahanan hayati generasi muda yaitu melalui pendidikan. 

Dijelaskan oleh Ekayanti dkk (2011, hlm. 14) bahwa salah satu strategi untuk 

memperkuat kapasitas ketahanan hayati generasi muda mengenai interaksi antara 

masalah ekologi dan sosial serta kemampuan untuk mengolah isu-isu ketahanan 

hayati adalah melalui literasi ekologi sosial yang dapat diterapkan pada 

pendidikan formal. Sejalan dengan pemikiran Ekayanti, Lira dkk (2015) 

menjelaskan bahwa 

The approach of the project comes from the pedagogical praxis. 

Currently, it is a priority to strengthen the food security through 

education, not only from an epistemological view but also from the 

freation of learning knowledge spaces that allow the strengthening of the 

food security by practicing, participating and researching, thus would be 

reflected on the creation of urban and periurban farms. 

Selanjutnya Davis (2013, hlm. 78)) juga menjelaskan bahwa “An ecological 

framework opens up understanding and appreciation for the biodiversity of which 

we are a part, and the need for preservation of such diversity becomes 

apparent”Pengenalan pengembangan hidroponik pada siswa di SMP Negeri 31 

Bandung diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik bagi siswa untuk 
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mendalami produksi pangan melalui pertanian dengan teknik modern dan 

merupakan upaya meningkatkan kecerdasan ekologis. 

Kecemasan lain meliputi kebiasaan pola konsumsi para siswa  yang 

didukung lingkungan tempat tinggal mereka.Hasil observasi awal melalui 

wawancara dari kebiasaan menu konsumsi siswa di SMPN 31 

Bandungkebanyakan tanpa adanya asupansayur sayuran dan buah-buahan. 

Sarapan pagi yang disediakan di rumah pun rata-rata merupakan makanan siap 

saji seperti nasi goreng dengan nuget (olahan daging ayam), bubur ayam dan mie 

instan, minuman sarapan instan, susu dan roti.Kebiasaan sarapan pagi dengan 

makanan instan merupakan kebiasaan yang melupakan pola makan sehat  seperti 

diuraikan Syariefa dkk (2014, hlm. 16) masyarakat perkotaan  dimanjakan dengan 

hidangan cepat saji sehingga melupakan pola makan sehat dan gizi berimbang. 

Terlebih lagi gaya hidup tak sehat jarang berolahraga dan konsumsi makanan 

berlemak tanpa diimbangi sayuran dan buah-buahan. Padahal resiko terhadap 

penurunan kesehatan yang ditimbulkannya tidak main-main yaitu peningkatan 

risiko kanker.Nadesul (2007, hlm.33) menguraikan mengenai menu di atas 

cenderung boros lemak, tinggi kalori, royal gula. Lemak jenuh, gula pasir, dan 

terigu jenis bahan makanan yang sesungguhnya tidak menyehatkan. Apalagi kalau 

dikonsumsi berlebihan.  

 Hasil survei awal dari kebiasaan pola konsumsi siswa ternyata bahwa 

menu makanan yang disantap setiap hari di rumah dan sekolah belum terjamin 

nilai gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terutama sayuran, siswa 

mengatakan malas, tidak suka makan sayur. Kalaupun disediakan di rumah, 

jarang sekali mereka mengkonsumsinya. Ternyata pola makan minim sayuran 

tersebut tidak hanya terjadi pada siswa di SMP Negeri 31 Bandung tetapi menjadi 

kebiasaan masyarakat Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 

bulan September 2013. Konsumsi sayuran dan buah di tanah air mencapai 40kg 

per kapita per tahun. Padahal FAO mensyaratkan konsumsi buah dan sayuran 

idealnya 65,75 kg perkapita per tahun (Syariefa, 2014, hlm. 19).Hal ini kalau 

dibiarkan terus-menerus akan berakibat pada kesehatan siswa dan mempengaruhi 

angka harapan hidup untuk masa datang. Pola makan yang sehat dengan menu 

dari alam merupakan salah satu rahasia panjang umur selain pola hidup sehat 
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lainnya. Nadesul (2007, hlm. 3) mengungkapkan  orang-orang di dunia yang 

berumur panjang mengaku hanya mengonsumsi sayur-mayur dan buah-buahan. 

Menu harian mereka yang berusia panjang di dunia itu didominasi oleh semua 

jenis bahan makanan yang berasal dari alam. 

 Kondisi siswa dengan kebiasaan dalam memperlakukan sampah plastik 

tidak sebagaimana mestinya, lingkungan sekolah masih terdapat sampah 

berserakan, pemeliharaan dan kebiasaan penghijauan minim, tidak tertariknya 

siswa dengan aktivitas pertanian, pola konsumsi minim sayuran merupakan 

masalah yang harus dipecahkan. Hal ini juga mengindikasikan buruknya 

kecerdasan ekologis siswa tidak hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat global 

seperti dijelaskan oleh Hammond dan Herron (2012, hlm. 118) “Studies of 

ecoliteracy are limited and indicate that students have a poor understanding of 

the environments in which they live.” Pendidikan dalam hal ini mempunyai 

peranan penting dalam membentuk anak yang sehat, dimulai dari sikap peduli 

lingkungan dan pola hidup sehat sebagai calon peminpin bangsa. Seperti dikutip 

dari Keane dan Keane (2010, hlm. 1) “...children are future leaders and education 

serves to assist them for lives of purpose in today’s world.”  

Sekolah dalam mendidik siswa tidak hanya berorientasi pada pemahaman 

pengetahuan saja tetapi juga dapat mendidik siswa dalam melaksanakan sikap 

peduli lingkungan. Pola hidup sehat salah satunya dalam mengelola sampah, pola 

konsumsi makanan sehat, juga siap menghadapi tantangan pada masa datang 

berkaitan dengan pola penggunaan lahan. Jangan sampai siswa sebenarnya 

mengetahui kecerdasan ekologis tetapi tidak peduli karena merasa bukan 

tanggung jawabnya seperti diuraikan Sarumathi (2014, hlm. 778) “many 

individuals may have high ecological concern, but feel that preservation of the 

environment is the responsibility of the government and/or big corporations...” 

Sekolah mempunyai tanggung jawab menyiapkan sumberdaya manusia yang 

sadar lingkungan seperti dijelaskan oleh Soemantojo (2004, hlm. 23) lembaga 

pendidikan membantu penyiapan sumberdaya manusia yang sadar akan perlunya 

melestarikan lingkungan hidup, dan mampu berperan serta melaksanakan 

pengelolaan lingkungan dalam setiap tindakannya.  
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Kebiasaan pola hidup sehat dengan gemar makan sayur senada yang 

diuraikan Smith dalam Goleman (2012, hlm. 101) “... schools must also be key 

players in the response to this public health crisis...” Anak terbiasa makan gizi 

yang seimbang dan menyukai sayuran, anak memiliki kecerdasan dalam memilih 

makanan apa yang baik dikonsumsi. Untuk melatih siswa gemar makan sayuran 

diperlukan pemahaman dan pengarahan yang terus-menerus. Siswa tidak hanya 

dibekali pengetahuan tentang baiknya sayur-sayuran bagi tubuh, tetapi dilatih 

keterampilan juga yang dapat merangsang mereka secara sukarela gemar terhadap 

sayuran yang dimulai dengan sayuran hasil budidaya sendiri melalui hidroponik, 

sehingga memungkinkan ada diantara mereka yang akan tertarik pada bidang 

pertanian. 

 Permasalahan lain di SMP Negeri 31 Bandung yang  membuat peneliti 

tergerak untuk melakukan penelitian tindakan kelas adalah SMP Negeri 31 pada 

tahun 2014 mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional yaitu 

sekolah yang dipandang memiliki program-program menuju sekolah hijau dan 

peduli lingkungan. Proses untuk menjadi sekolah Adiwiyata merupakan proses 

pendidikan yang melibatkan semua pendukung sekolah mulai dari pendidik, 

tenaga kependidikan, siswa, orang tua dan masyarakat sekitar yang juga harus 

peduli terhadap lingkungan. Salah satu reward atas keberhasilan sekolah menjadi 

sekolah Adiwiyata Nasional dari BPLH Kota Bandung diberi 4 (empat) perangkat 

alat hipdroponik. Alat tersebut diberikan disertai  dengan pelatihan kepada guru 

PLH dalam menggunakan alat hidroponik serta pengetahuan lain tentang 

hidroponik sederhana yang dapat dilakukan di rumah dengan alat sederhana 

bahkan dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang. Keterampilan melakukan 

hidroponik kemudian diberikan kepada siswa baik  dalam mata pelajaran PLH 

kelas VIII, ataupun kepada anak-anak yang mengikuti ekstra kurikuler Green 

School. Kelompok Green School berasal dari siswa kelas VII, VIII, dan 

IX.Tanaman yang dapat dibudidayakan melalui teknik hidroponik yang sudah 

dikembangkan di SMP Negeri 31 Bandung adalah tanaman sayuran seperti selada, 

pokcoy dan kangkung. Pemberian keterampilan hidroponik sekaligus praktek 

kepada siswa anggota ekstra kurikulergreen school  telah menghasilkan sayuran 

yang hasilnya dapat dinikmati oleh siswa dan guru pada awal alat hidroponik 
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diberikan. Sayangnya alat hidroponik itu sekarang dirawat dan digunakan oleh 

penjaga sekolah belum memberdayakan siswa . Alasan karena siswa belum 

sepenuhnya menguasai teknik hidroponik menggunakan peralatan listrik. 

Kenyataannya peduli lingkungan hanya dilakukan ketika ada penilaian saja. 

Selanjutnya seolah-olah peduli lingkungan hanya sekedar slogan saja. 

Pembelajaran di kelas ternyata belum mendukung untuk memberikan kecerdasan 

ekologis yang akan diciptakan salah satunya melalui Adiwiyata. 

 Kondisi lain dari siswa di SMPN 31  rata-rata tinggal di pemukiman yang 

padat dengan lahan yang terbatas. Lazimnya di tengah pemukiman yang padat 

penduduk, tentu lahan yang berada di sekitarnya kebanyakan dimanfaatkan 

sebagai tempat tinggal. Berdasarkan survey awal, siswa ternyata kurang peduli 

dengan penghijauan atau kegiatan budidaya tanaman. Apalagi budidaya tanaman 

pangan seperti sayuran. Alasan kurang lahan dan terbatasnya media tanam tanah. 

Akibatnya sekitar pemukiman padat penduduk tersebut tidak ada tanaman sebagai 

paru-paru lingkungan penghasil oksigen. Padahal pemukiman penduduk harus 

mempertimbangkan pendekatan-pendekatan ekologis untuk mempertahankan agar 

pemukiman tersebut dapat berkelanjutan sebagaimana diungkapkan Mangunjaya 

(2006) bahwa 

Untuk menjaga pemukiman yang sustainableada dua langkah yang perlu 

diperhatikan. Pertama , perencanaan dan pengelolaan pemukiman 

penduduk untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan 

kebutuhan lain dengan mempertahankan keseimbangan antara pemukiman 

dan ekosistem sekitarnya, di mana pemukiman merupakan bagian tak 

terpisahkan... Kedua menciptakan kombinasi selaras antara unsur-unsur 

buatan manusia dan unsur-unsur alami untuk mempertahankan habitat 

yang langsung maupun tidak langsung diperlukan oleh penduduk 

perkotaan. (hlm. 256) 

 Masyarakat sekitar termasuk siswa belum mencoba untuk menanam sayuran 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siswa yang sudah menguasai 

keterampilan berhidroponik dari pelajaran PLH belum tergerak untuk 

mengaplikasikannya di rumah.  

Hidroponik adalah salah satu cara budidaya tanaman yang tidak 

memerlukan banyak air dan tanah, tetapi menanam di  media selain tanah seperti 

sabut, arang dan air yang bernutrisi bagi tumbuhan dengan teknik tertentu. 
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Hidroponik cocok untuk dikembangkan di lingkungan sekitar SMP Negeri 31 

Bandung dan juga di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal siswa, 

mengingat sudah jarang tersedianya lahan terbuka untuk penghijauan.  

 Budidaya tanaman di lahan terbuka atau tanah memerlukan banyak air. 

Masyarakat kota Bandung khususnya di lingkungan sekitar SMP Negeri 31 

Bandung dan lingkungan sekitar siswamayoritas memenuhi kebutuhan air dengan 

memanfaatkan jasa PDAM yang  kurang lancar  dan sebagian kecil melalui air 

tanah. Pada musim kemarau bagi yang memenuhi kebutuhan air dengan air tanah 

sangat kesulitan bahkan hampir tidak ada. Bandung pada perkembangan sekarang 

memang termasuk kota dengan kondisi air tanah yang memprihatinkan. Kondisi 

kesulitan akan air ternyata bukan hanya isu lokal kota Bandung tetapi menjadi isu 

global seperti yang dijelaskan Al-Karaki (2011, hlm.81) “...growing water 

scarcity threatens economics development, suistainable human livehoods, 

environmental quality, and a host of other societal goals in countries and regions 

around the world...” 

 Hidroponik cocok dikembangkan di lingkungan sekitar SMP Negeri 31 

Bandung dan lingkungan tempat tinggal siswa dengan kondisi tanah dan air yang 

terbatas. Pengembangan hidroponik di sekolah dan lingkungan tempat tinggal 

siswa merupakan pengembangan pendidikan berbasis lingkungan. Tanah atau 

lahan yang tidak tersedia untuk menanam atau budidaya tanaman bukan alasan 

untuk tidak melakukan penghijauan. Penanaman tanaman melalui teknik 

hidroponik salah satu upaya mewujudkan green school dan go green lingkungan 

sekitar yang terancam bahaya global warming dan mengenalkan pada aktifitas 

pertanian. Tanaman yang dibudidayakan melalui teknik hidroponik dapat 

menyumbang kepada upaya penghijauan dan mengurangi zat polutan udara. 

 Peneliti mendapatkan kondisi  keterampilan berhidroponik dari siswa 

hanya sekedar terampil untuk memenuhi salah satu kompetensi PLH. Setelah 

siswa mendapatkan nilai untuk praktek hidroponik keterampilan itu dilupakan dan 

bahkan alat hidroponik yang sudah berada di sekolah pun luput dari perhatian dan 

dibiarkan tidak terawat dan tidak dimanfaatkan. Siswa belum tergerak untuk 

mengaplikasikannya, minimal tergerak untuk memelihara alat yang sudah ada 
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untuk memproduksi sayuran memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri atau 

keluarga.Peneliti beranggapan masih rendahnya kompetensi siswa dalam 

memanfaatkan potensi yang ada salah satunya menanam sayuran dan penghijauan 

dengan teknik hidroponik. 

 Masalah lain yang ada di SMPN 31 Bandung adalah selama ini 

pembelajaran IPS umumnya dan khususnya mengenai konsep-konsep  lebih 

banyak ditujukan untuk membangun hapalan dan pemahaman secara konseptual 

dan bukan ditujukan pada relevansi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi 

siswa, seperti diuraikan Al Muchtar(2007, hlm. 847) kebiasaan guru bertindak 

sebagai pemberi informasi, mengembangkan budaya belajar yang menerima 

dengan pengembangan berpikir pada tingkat hapalan. Sebagaimana diuraikan di 

atas, pembelajaran belum membuat siswa mampu memilih secara cerdas makanan 

yang baik untuk dikonsumsi, keterampilan hidroponik yang telah dikuasai belum 

diaplikasikan sehingga masih tergantung kepada pasar untuk memperoleh 

sayuran. 

 Materi penggunaan lahan dan pola pemukiman penduduk berdasarkan 

kondisi fisik permukaan bumi  untuk tingkat SMP merupakan bagian dari mata 

pelajaran IPS. Konsep itu diperkenalkan kepada siswapada jenjang kelas VII. 

Siswa mengenal penggunaan lahan dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik 

permukaan bumi dengan contoh-contoh yang dimuat dalam buku paket IPS, yang 

berjauhan dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal. 

Guru IPS masih terbelenggu pada kebiasaan bahwa pembelajaran merupakan 

proses transfer ilmu dari guru kepada siswa. IPS masih merupakan kumpulan 

hapalan materi dari buku teks.  Siswa mengikuti Ulangan Harian dengan angka 

minimal sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) guru sudah merasa 

puas. Target kurikulum sudah tercapai. Kenyataan tersebut memperlihatkan 

bahwa satu pengetahuan dari mata pelajaran IPS masih terkotak sebagai ilmu-ilmu 

sosial itupun masih terbatas pada aspek kognitif.  Kondisi seperti ini sejalan 

dengan apa yang diuraikan Supriatna (2015, hlm. 49)sebagai berikut : 

...focused more on knowledge comprehension. To achieve these minimum 

criteria students were trained to answer question in exam and passing the 

exams was considered more important than the learning process. As a 
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result, important aspects such honesty, religiosity, hard work, creativity, 

independency, and responsibility were neglected.  

Guru IPS belum mau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain yang dapat 

mengembangkan aspek lain dari pelajaran IPS yaitu aspek sikap (afektif) dan 

keterampilan (psikomotor). 

Mayoritas siswa dan masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan hidupnya   

dengan membeli di pasar tradisional bahkan pasar modern yang letaknya mudah 

dijangkau dari tempat tinggal. Harga sayuran seperti kangkung dan selada di pasar 

tradisional relatif terjangkau untuk kalangan masyarakat. Untuk kalangan 

masyarakat ekonomi menengah ke atas lain lagi perilakunya. Merasa lebih 

bergengsi dengan membeli sayuran di pasar modern dengan harga yang lebih 

mahal, apalagi untuk sayuran yang memiliki label  sayuran organik bebas 

pestisida.Sayuran yang dijual di pasar tradisional harganya lebih murah 

dibandingkan dengan sayuran yang dijual di pasar modern dan memiliki sertifikat 

sayuran organik bebas pestisida. Masyarakat banyak mengkonsumsi sayuran dari 

pasar tradisional tanpa ada jaminan sayuran tersebut bebas dari residu pestisida 

yang membahayakan kesehatan.  

Pertanian khususnya sayuran dan buah-buahan  yang berkembang di 

masyarakat petani pun saat ini belum bisa lepas dari pestisida. Walaupun sudah 

banyak diinformasikan kepada masyarakat mengenai bahaya pestisida. 

Penggunaan pestisida menyebabkan polusi tanah, air dan residu yang ada pada 

sayuran dan buah-buahan menyebabkan gangguan pada organ penting pada  tubuh 

manusia, menyebabkan kanker dan gangguan pada janin. Tetapi petani tidak mau 

merugi akibat serangan hama  serangga yang menyebabkan gagal panen.  

Akibat dari penggunaan pestisida pada sayuran dan buah-buahan 

merugikan konsumen. Kecerdasan dalam menyeleksi makanan yaitu sayuran dan 

buah-buahan yang sehat  merupakan kecerdasan ekologis  dari siswa yang dapat 

mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari mata pelajaran yang didapat 

sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Goleman (2010, hlm. 37-38) bahwa 

kecerdasan ekologis yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap ceruk 

ekologis tempat manusia berada. Ekologis artinya pemahaman terhadap 
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organisme dan ekosistemnya, sedangkan kecerdasan adalah kapasitas untuk 

belajar dari pengalaman dan secara efektif berhadapan dengan lingkungan. 

Kecerdasan ekologis membuat kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari 

mengenai akibat aktivitas manusia terhadap ekosistem sehingga dapat mengurangi 

kerusakan dan sekali lagi hidup lestari dalam ceruk berupa seluruh planet bumi. 

Sayuran yang dihasilkan  melalui hidroponik di sekolah maupun di rumah 

terjaga kebersihannya dan bebas pestisida. Selain itu melalui hasil produksi 

sendiri akan menimbulkan kepuasan tersendiri.  Pengembangan hidroponik tidak 

memerlukan biaya besar, dengan memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral 

hidroponik sederhana dapat dilakukan di rumah yang sempit sekalipun (Trubus, 

2015. hlm. 16). Hidroponik dapat menghasilkan sayuran yang bisa dikonsumsi 

sendiri dan seandainya beberapa kelompok yang menyukai hidroponik bergabung 

bukan suatu hal yang tidak mungkin berhidroponik dapat menghasilkan uang, 

dengan menjual hasil hidroponik. 

Pembelajaran IPS belum mempunyai makna bagi siswa. Pengetahuan dan 

kecerdasan yang dipelajari dalam mata pelajaran lain belum menjadi satu kesatuan 

yang utuh dan bulat sehingga dapat diaplikasikan. Permasalahan yang dihadapi 

siswa mengenai pemenuhan kebutuhan, keterbatasan lahan,masalah penanganan 

sampah plastik, kecerdasan memililih barang yang akan dikonsumsi belum dapat 

dipecahkan dengan baik. Siswa belajar mata pelajaran IPS tetapi masih belum 

memiliki kecerdasan ekologis dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

yang dikuasai. Melalui pendidikan kecerdasan ekologis didasarkan pada 

kehidupan sehari-hari dan meningkatkan pemahaman anak sehingga dapat 

bertindak secara berkelanjutan seperti yang dijelaskan Edwards dan Mackenzie 

(2006) bahwa : 

Eco-literacy offers an interesting vehicle to consider the isuues associated 

with the content-pedagogy relationship. Firstly, because eco-literacy is 

grounded in teachers and children’s daily lives and experiences. Second, 

because aco-literacy represent an increasingly important content area for 

promoting children’s understanding of, and participation in sustainable 

actions/ (hlm. 171) 

Pembelajaran bermakna harus  dikembangkan agar siswa mampu 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dengan berbagai fenomena yang ada 
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disekelilingnya. Siswa menguasai keterampilan hidroponik bukan hanya sekedar 

tuntas dalam kompetensi dan mendapat nilai untuk keterampilan tersebut, tetapi 

harus mampu menggabungkan dengan materi penggunaan lahan dan pola 

pemukiman penduduk berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi dan gagasan 

kreatif . Dengan memanfaatkan sarana hidroponik  yang dimiliki sekolah dan 

status sekolah sebagai sekolah Adiwiyata sebagai sumber dan media pembelajaran 

yang diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS dengan pendekatan demonstrasi 

dan proyek.  

Untuk dapat mengajarkan kecerdasan ekologis  kepada siswa dan 

kemampuan mengaplikasikan dari konsep dan pengetahuan yang dimiliki, 

memerlukan metode pembelajaran yang tepat. Apalagi diintegrasikan dengan 

konsep IPS yaitu penggunaan lahan dan pola pemukiman berdasarkan kondisi 

fisik permukaan bumi.Siswa melalui pembelajaran IPS menggunakan 

hidroponiksebagai media diharapkan terampil menanam sayuran melalui teknik 

hidroponik. Setelah sayuran dipanen siswa dapat memenuhi kebutuhan sayuran 

untuk konsumsi sendiri.Apabila siswa mampu menerapkan konsep mata pelajaran 

IPS  dengan mengaplikasikan keterampilan yang dia miliki seperti keterampilan 

hidroponik maka akan menghasilkan siswa yang memiliki kecerdasan ekologis 

dengan  karakter mandiri. Tidak bergantung kepada pasar, dan dapat memenuhi 

kebutuhan sendiri. 

Upaya meningkatkan kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik dalam 

pembelajaran IPS yang berkolaborasi dengan PLH mengacu pada kemampuan 

siswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai 

dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus 

pandai menggali potensi yang ada tersebut dengan pembelajaran. Keterampilan 

hidroponik yang diberikan pada mata pelajaran PLH menjadi sumber dan media 

pembelajaran IPS dalam mengenal penggunaan lahan dan pola pemukiman 

berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

pembelajaran IPS harus menggunakan metode dan strategi yang bervariasi dengan 

harapan pemilihan metode dan strategi yang tepat mampu melibatkan partisipasi 

aktif siswa.  
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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kondisi seperti yang diuraikan di 

atas. Mayoritas siswa masih belum bisa mengaplikasikan pengetahuan yang 

dipelajari, pembelajaran khususnya IPS belum bermakna dan kontekstual, belum 

berkolaborasi dengan mata pelajaran lain sehingga belum menggali aspek afektif 

dan psikomotor.Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian tindakan 

kelas ini mengambil judul “Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa  Melalui 

Hidroponikdalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. (PTK di Kelas 

VII SMP Negeri 31 Bandung)”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana guru mendesain pembelajaran untuk meningkatkan 

kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik dalam mata pelajaran IPS? 

2. Bagaimanaguru melaksanakanpembelajaran untuk meningkatkan 

kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik dalam mata pelajaran IPS? 

3. Apakah ada peningkatan kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik 

dalam pembelajaran IPS? 

4. Bagaimana gurumerefleksikan pembelajaran untuk meningkatkan 

kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik dalam mata pelajaran IPS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui desain pembelajaranpeningkatan kecerdasan ekologis 

siswa melalui hidroponik dalam mata pelajaran IPS. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran peningkatankecerdasan 

ekologis siswa melalui hidroponik dalam mata pelajaran IPS. 

3. Untuk mengetahui peningkatan kecerdasan ekologis siswa melalui 

hidroponik dalam pembelajaran IPS. 

4. Untuk mengetahui refleksi pembelajaran peningkatan kecerdasan ekologis 

siswa melalui hidroponik dalam pembelajaran IPS. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya kajian 

Pendidikan IPS terkait dengan kecerdasan ekologis. Penelitian ini sebagai usaha 

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan 

kecerdasan ekologis siswa dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

yang sudah dipelajari dan dikuasai dan mampu mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Desain pembelajaran IPS dalam penelitian ini diharapkan 

adanya peningkatan kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik dengan 

memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol plastik bekas kemasan minuman 

atau air mineral. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan yaitu : 

1) Bagi peneliti, diharapkan memberikan manfaat untuk lebih mengkaji 

Pendidikan IPS yang berorientasi pada kecerdasan ekologis dengan 

memanfaatkan media dan sumber belajar lainnya, yang ada di sekitar 

lingkungan siswa dipadukan dengan model, metode dan strategi 

pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kondisi sekolah. 

2) Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan kecerdasan ekologis dalam melakukan tindakan sehari-hari 

dapat mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan yang dipelajari 

dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

3) Bagi guru dapat menambah wawasan mengenai media pembelajaran 

alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS, dan memberikan 

gambaran efektivitas keberhasilan pembelajaran dalam meningkatkan 

kecerdasan ekologis melalui pengalaman dan refleksi pengalaman 

sehingga siswa diharapkan mampu mengimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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4) Bagi sekolah, diharapkan menjadi bahan masukan untuk memberi 

dorongan kepada  guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. 

Sekolah dapat mengambil kebijakan dan memperbaiki program untuk 

mendukung tercapainya kegiatan belajar mengajar dan seluruh aktivitas 

sekolah yang berbasis lingkungan menuju Adiwiyata Mandiri. 

5) Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pemanfaatan keterampilan 

hidroponik  yang dimiliki siswa sebagai peningkatan kecerdasan ekologis 

dalam perspektif yang berbeda. 

 

E. Klarifikasi Konsep 

Agar tidak terdapat kesalahpahaman terhadap pokok-pokok masalah yang 

akan diteliti, selanjutnya akan dijelaskan beberapa istilah yang dipandang 

penting untuk dipahami pengertiannya. 

1. Kecerdasan Ekologis 

Kecerdasan ekologis berupa pemahaman dan penerjemahan hubungan 

manusia dengan seluruh unsur dan makhluk hidup lain. Kecerdasan 

ekologis menghendaki manusia untuk menerapkan apa yang dialaminya 

dan dipelajarinya tentang hubungan aktivitas manusia dengan ekosistem. 

Kecerdasan ekologis  merupakan keharusan yang tidak hanya untuk 

kemakmuran tetapi untuk kelangsungan hidup jangka panjang.Kecerdasan 

ekologis menggambarkan kemampuan dalam memahami sistem alam 

(natural system) dengan memadukan antara keterampilan kognitif 

(cognitive skills) dengan berempati pada semua makhluk hidup. (Goleman, 

2009 dalam Supriatna, 2016, hlm. 26). 

Kecerdasan ekologis sangat penting untuk dikembangkan dalam proses 

pembelajaran mengingat perilaku siswa yang cenderung bergaya hidup 

tidak ramah lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah 

sembarangan, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan plastik 

yang mempunyai andil dalam menambah sampah plastik, dan malas 

melakukan penghijauan. Untuk itu kecerdasan ekologis sangat penting 

dikembangkan dalam proses pembelajaran seperti diuraikan Supriatna 

(2016, hlm. 87-88) sebagai berikut 
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Kecerdasan tersebut sangat penting dikembangkan dalam proses 

pembelajaran karena para lulusan sekolah akan berperan sebagai 1) 

agent of change di masyarakat, yaitu agen dalam mengembangkan 

perilaku masyarakat yang memiliki pengetahuan, wawasan, sikap 

dan perilaku yang menjungjung tinggi kesinambungan atau 

keberlanjutan (sustainability), 2) agen yang sadar dengan 

keterbatasan sumber daya alam dan adanya isu global warming dan 

3) agen yang bisa menerapkan kecerdasan ekologis atau aplikasi 

pembelajaran yang bersifat ekopedagogis dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Kecerdasan ekologis sebagai fokus penelitian ini terutama kompetensi 

untuk : 

a. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kecerdasan ekologis dalam kehidupan sehari-hari 

dalam memperlakukan sampah dan membuang sesuai dengan 

pemilahan organik dan anorganik. 

b. Mampu mengurangi sampah plastik dengan menggunakan 

kembali sampah plastik untuk kegiatan yang berguna bagi 

lingkungan. 

c. Memiliki komitmen untuk ikut andil dalam menjaga 

keseimbangan alam salah satunya dengan melakukan kegiatan 

penghijauan di lingkungan sekitar. 

2. Hidroponik 

Hidroponik merupakan teknik bercocok tanam dengan menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, atau bercocok tanam tanpa 

tanah. Dalam penelitian ini hidroponik yang dijadikan sebagai media 

untuk meningkatkan kecerdasan ekologis siswa sebab: 

a. Rata-rata siswa tinggal di lingkungan padat yang sudah jarang lahan 

untuk melakukan penghijauan.Minim media tanah sebagai media 

untuk melakukan penghijauan.  Melalui hidroponik diharapkan siswa 

mau melakukan penghijauan. 

b. Teknik penanaman hidroponik memanfaatkan botol plastik bekas 

kemasan minuman dengan teknik sumbu sederhana yang 

memanfaatkan barang bekas lainnya, sehingga dapat mengurangi 

akumulasi sampah plastik. 
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c. Tanaman yang ditanam melalui hidroponik merupakan tanaman 

pangan (sayuran) sehingga selain memproduksi O2 bagi lingkungan 

juga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.  

  

F. Struktur Organisasi Tesis 

Sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan 

Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015, penulisan karya ilmiah tesis terdiri 

dari lima bab. 

BAB I merupakan kajian pendahuluan yang memuat tentang latar 

belakang penelitian, perumusan dan pemecahan  masalah penelitian, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, klarifikasi konsep dan struksur organisasi tesis. 

BAB II merupakan kajian pustaka yang meliputi konsep kecerdasan 

ekologis, hidroponik,pembelajaran IPS dan penelitian yang relevan. 

BAB III merupakan metodologi penelitian berisi desain penelitian dan 

metode penelitian, subjek dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data 

dan validasi data serta interpretasi data. 

BAB IV merupakan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data 

dan analisis data, pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan. 

BAB V merupakan simpulan, dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang 

terkait guna pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 


