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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aspek lingkungan pada dekade ini terus menjadi perhatian utama, 

perhatian tersebut didasarkan pada kerusakan lingkungan yang semakin 

meningkat. Salah satu indikator kerusakan lingkungan tersebut didasarkan 

pada kurang efektifnya pendidikan lingkungan . Pendidikan lingkungan dapat 

dilaksanakan melalui berbagai model latihan yang diajarkan pada peserta 

didik,salah satunya model latihan inkuiri dengan pendekatan lingkungan. 

Istilah inkuiri merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris inquiri 

yang berarti penyelidikan atau penelitian. Beberapa karya (Poedjiadi, A., 

2005: 8., Mulyasa, 2005: 108) menggunakan istilah lain yaitu metode 

penemuan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris discovery method. Kadang 

kala metode ini juga disebut dengan discovery-inquiri method yang 

menunjukkan bahwa suatu konsep ditemukan setelah dilakukan suatu 

penyelidikan. Model inkuiri merupakan model yang dipandang sesuai untuk 

mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan penelitian sendiri 

secara luas agar mampu melihat apa yang terjadi, kemudian ingin melakukan 

sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, 

serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukannya dengan apa yang ditemukan peserta 

didik lain. 



 

Tina Martina, 2013 
Pengaruh Model Latihan Inkuiri Dengan Pendekatan Lingkungan Terhadap Kreativitas Siswa Dalam 
Upaya Mengatasi Pencemaran Lingkungan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

2 

Penggunaan model latihan inkuiri dapat berdampak pada pengetahuan 

dan ketrampilan yang diperoleh dari siswa bukan hasil mengingat seperangkat 

fakta, tetapi hasil menemukan sendiri. Guru perlu merancang kegiatan 

pembelajaran yang merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang 

diajarkan. Sesuai dengan langkah-langkah kegiatan menemukan yang 

dianjurkan Depdiknas (2002: 10), adalah  menitikberatkan kegiatan 

pembelajaran dengan merumuskan masalah, observasi, menganalisis, 

melaporkan hasil pengamatan serta menyajikan hasil karyanya. 

Model latihan inkuiri merupakan salah satu model untuk meningkatkan 

kreativitas siswa SMA. Begitu pentingnya pengembangan kreativitas siswa 

SMA dapat diamati dari bergesernya peran guru yang semula sering 

mendominasi kelas, kini harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengambil peran lebih aktif dan kreatif dalam suasana belajar 

yang menyenangkan (learning must be enjoy). Bagaimanapun akan sulit 

membangun pemahaman yang baik pada para siswa, jika fisik dan psikisnya 

dalam keadaan tertekan. Kreativitas siswa dimungkinkan tumbuh dan 

berkembang dengan baik apabila lingkungan keluarga, masyarakat, maupun 

lingkungan sekolah, turut menunjang mereka dalam mengekspresikan 

kreativitasnya. Hal tersebut didukung oleh beberapa peneliti seperti Roger B. 

Yepsen Jr. (1996) dan Mihaly Csikszentmihalyi (1996) yang mengemukakan 

bahwa orang yang kreatif adalah orang yang berpikir atau bertindak untuk 

mengubah suatu ranah atau menetapkan suatu ranah baru, sehingga kreativitas 
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merupakan kapasitas untuk membuat hal yang baru dengan dukungan 

lingkungan sekitarnya. 

Bentuk kreativitas yang dapat dilakukan oleh para siswa diantaranya 

ialah kerativitas dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Masalah 

lingkungan timbul karena adanya upaya manusia untuk merubah lingkungan 

hidup alami menjadi lingkungan hidup buatan, sebagai desakan atas 

pemenuhan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Iskandar (2001:10-13) bahwa timbulnya kerusakan lingkungan 

sebagai akibat dari cara pandang manusia yang keliru dalam memahami 

masalah lingkungan hidup, yaitu cara pandang bahwa manusia bukan 

merupakan bagian dari lingkungan sehingga manusia bisa mengubah dan 

berbuat apa saja tanpa menghiraukan akibatnya. Manusia tidak menyadari 

dirinya sebagai bagian dari lingkungan baik sebagai subyek maupun obyek. 

Kementrian Lingkungan Hidup RI (2004) memaparkan berbagai kegiatan 

masyarakat yang cenderung merusak lingkungan adalah mencerminkan masih 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk bertindak sebagai pembina 

lingkungan. 

Kendati lingkungan hidup telah berkembang menjadi isu sosial dan 

pemerintah telah berupaya serius memasukan pengetahuan lingkungan hidup 

ke dalam struktur kurikulum, namun faktanya masih sulit menerapkan 

pendidikan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno (2001) dan 

Kusdwirarti (1998), yaitu meskipun pendidikan lingkungan mencakup soal 

yang sederhana sehari-hari, namun pada praktiknya sulit mengkampanyekan 
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pendidikan lingkungan di sekolah, tidak mudah membuat orang mengerti agar 

jangan menebang pohon yang produktif, jangan membuang sampah 

sembarangan dan atau bentuk kegiatan lainnya yang tergolong perusakan 

lingkungan. Para guru atau pendidik masih memerlukan petunjuk untuk 

melaksanakan pendidikan lingkungan hidup yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan zaman. Selain itu, fakta yang diungkap oleh Pusat Pendidikan 

Lingkungan Hidup Seloliman (2003), menunjukkan bahwa banyak sekolah 

tidak memadai dalam memberi ruang bagi siswa untuk melakukan eksplorasi 

alam dan lingkungan dalam rangka mengembangkan rasa dan sikap cinta 

lingkungan, terutama sekolah-sekolah yang berdiri di kota-kota besar, terjepit 

diantara bangunan-bangunan tinggi dan pemukiman yang padat, sehingga 

pendidikan lingkungan di pendidikan formal masih sebatas sebuah pelajaran 

sebagaimana yang lain dan belum dipahami bersama sebagai salah satu media 

bagi pendidikan nilai dan moral.  

Sejauh belum ada apresiasi yang baik terhadap alam, pendidikan 

lingkungan hanya akan menjadi gagasan saja, sementara kerusakan 

lingkungan akan makin mencemaskan. Sejalan dengan pendapat di atas, 

menggagas pendidikan lingkungan tidak memerlukan angka-angka rapor, 

tetapi justru perubahan pandangan dan prilaku yang mencerminkan apresiasi 

terhadap alam. Hal terpenting dalam pembelajaran mengenai lingkungan 

hidup adalah siswa bisa melakukan eksplorasi pada lingkungan sekitarnya, 

baik di rumah maupun di sekolah, sehingga siswa menaruh apresiasi yang baik 

terhadap lingkungannya.  
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Berdasarkan atas hasil observasi awal, diperoleh gambaran bahwa 

siswa di salah satu SMA di Kota Cimahi belum dapat mengembangkan 

kreativitas secara maksimal dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan 

yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran di 

kelas masih terbatas pada pemahaman konsep, belum menekankan pada 

proses belajar yang mengembangkan kreativitas siswa. Berdasarkan studi 

pendahuluan dan data Dinas Penyehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup  

Kota Cimahi (2010) diketahui bahwa sekolah tersebut merupakan satu-satunya 

SMA negeri yang belum menerapkan pendidikan lingkungan menjadi sebuah 

mata pelajaran dalam struktur kurikulum  sehingga para siswanya kurang 

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai dampak dari pencemaran 

lingkungan yang terjadi dan bagaimana upaya untuk mengatasi masalah 

lingkungan tersebut. Meskipun konsep mengenai kerusakan dan pelestarian 

lingkungan diajarkan melalui mata pelajaran Biologi, namun kenyataan sehari-

hari, masih banyak siswa yang membuang sampah dimana saja, tidak 

mengolah sampah-sampah plastik atau kertas untuk dijadikan produk lain 

yang bernilai guna dan berdaya jual. Pada umumnya, pembelajaran tentang 

lingkungan lebih menekankan pada pemahaman konsep dan kurang 

mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi kreativitasnya dalam upaya 

mengatasi pencemaran lingkungan yang tengah berlangsung di sekitar siswa. 

Mengacu pada uraian di atas, maka pelaksanaan pembelajaran melalui 

model latihan inkuiri untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam upaya 

mengatasi pencemaran lingkungan dipandang sangat perlu untuk diteliti. 
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Lebih jauh penulis bermaksud untuk mengemukakan karakteristik model 

latihan inkuiri dengan pendekatan lingkungan pada topik keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan pencemaran dan pelestarian lingkungan. Penulis 

bermaksud menganalisis peranan model tersebut terhadap peningkatan 

kreativitas siswa. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan diperoleh 

informasi mengenai aktivitas guru dan siswa serta tanggapan guru dan siswa 

terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh model latihan inkuiri dengan 

pendekatan lingkungan terhadap kreativitas siswa dalam upaya 

mengatasi pencemaran lingkungan”. Masalah yang diteliti, dibatasi pada 

kreativitas siswa yang muncul dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang 

dinilai atau diukur pada dua aspek kreatif yaitu aspek kreatif Aptitude 

(kognitif) dan Non-aptitude (sikap dan produk). 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini diarahkan lebih jelas melalui beberapa pertanyaan penelitian 

berikut ini: 

1. Bagaimana kreativitas siswa di kelas perlakuan sebelum dan sesudah 

pembelajaran lingkungan hidup melalui penggunaan model latihan inkuiri 

dengan pendekatan lingkungan? 
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2. Bagaimana kreativitas siswa di kelas kontrol sebelum dan sesudah 

pembelajaran lingkungan hidup dengan metode ekspositori-diskusi-

demonstrasi? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran melalui model latihan inkuiri dengan menggunakan 

pendekatan lingkungan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan mengembangkan kreativitas siswa SMA melalui 

implementasi model latihan inkuiri dengan pendekatan lingkungan yang 

diberikan pada kelas khusus Program Rintisan Sekolah Berbudaya 

Lingkungan (PRSBL). Adapun pembelajaran dengan pendekatan tersebut di 

kelas meliputi pembahasan topik keterkaitan antara kegiatan manusia dengan 

kerusakan/pencemaran dan pelestarian lingkungan. Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis kreativitas siswa di 

kelas perlakuan sebelum dan sesudah pembelajaran lingkungan hidup 

melalui penggunaan model latihan inkuiri dengan pendekatan lingkungan. 

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis kreativitas siswa di 

kelas kontrol sebelum dan sesudah pembelajaran lingkungan hidup 

dengan metode ekspositori-diskusi-demonstrasi. 



 

Tina Martina, 2013 
Pengaruh Model Latihan Inkuiri Dengan Pendekatan Lingkungan Terhadap Kreativitas Siswa Dalam 
Upaya Mengatasi Pencemaran Lingkungan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

8 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh guru 

dalam melaksanakan pembelajaran melalui model latihan inkuiri dengan 

menggunakan pendekatan lingkungan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat 

bagi peneliti, manfaat bagi guru atau pengembang dan pengelola sekolah,  

manfaat bagi siswa serta manfaat bagi para pembaca penelitian. Manfaat 

tersebut antara lain : 

1. Mengetahui potensi kreativitas siswa dari aspek Aptitude (kognitif) dan 

Non-aptitude (sikap dan produk) untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. 

(bagi peneliti guru dan pengelola sekolah). 

2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

(bagi peneliti guru dan pengelola sekolah). 

3. Mengetahui efektivitas model pembelajaran latihan inkuiri dalam 

meningkatkan kreativitas siswa. (bagi peneliti guru dan pengelola 

sekolah). 

4. Memupuk dan mengembangkan kreativitas siswa baik dari aspek Aptitude 

(kognitif) maupun Non-aptitude (sikap dan produk) yang telah ada. (bagi 

siswa). 

5. Menambah pengetahuan dan informasi yang akurat berdasarkan fakta 

mengenai segala sesuatu tentang kreativitas, sehingga pengetahuan ini 

dapat diterapkan pada masing-masing individu untuk  dikembangkan lebih 
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lanjut atau hanya sekedar untuk mengukur kreativitas diri sendiri. (bagi 

para pembaca penelitian). 

F. Asumsi  

Perubahan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terjadinya 

pengembangan atau peningkatan kreativitas pada diri siswa SMA melalui 

model latihan inkuiri dengan pendekatan lingkungan. Salah satu model yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas yang dapat dilakukan di 

lingkungan persekolahan dan bersifat menyatu dalam proses belajar mengajar, 

adalah model latihan inkuiri. Banyak ahli yang mendukung terhadap 

pernyataan ini, antara lain: (1) Metzler (2000:310-312) menjelaskan bahwa, 

model inkuiri dalam pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan 

kreativitas. (2) Graham, Holt/Hale & Parker (1998; dalam Metzler, 2000) 

pembelajaran dengan model inkuiri dapat digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual siswa, juga membantu siswa menjadi ekspresif, 

kreatif, dan terampil dalam psikomotor. (3) Joyce & Weil (1980; dalam 

Dahlan 1990) menjelaskan bahwa, latihan inkuiri memberikan dampak 

instruksional (langsung) yaitu strategi penyelidikan kreatif dan dampak 

penyerta (iringan yaitu menimbulkan semangat kreativitas pada siswa. (4) 

Hasil penelitian Schlenker (dalam Joyce dan Weil, 1992), menunjukkan 

bahwa latihan inkuiri dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam 

berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan 

menganalisis informasi. 
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Adapun kreativitas adalah suatu hal yang dapat dinilai atau dapat 

diukur (Munandar, 1999). Alat penilai atau pengukur kreativitas, baik yang 

dapat dimodifikasi berupa tes kreativitas tertulis, angket dengan skala likert, 

inventori, maupun tes kreativitas yang diciptakan oleh para ahli kreativitas 

seperti tes kreativitas Torrance, Skala Kepribadian Kreatif dari S.C.U 

Munandar. 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: Terdapat peningkatan kreativitas pada siswa dilihat dari ciri 

aptitude dan ciri non aptitude setelah diterapkan model latihan inkuiri dengan 

pendekatan lingkungan dalam upaya mengatasi masalah pencemaran 

lingkungan yang diberikan pada kelas khusus Program Rintisan Sekolah 

Berbudaya Lingkungan (PRSBL). 


