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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah besar yang tengah dihadapi oleh masyarakat dunia, tak 

terkecuali Indonesia, dewasa ini adalah masalah lingkungan. Globalisasi yang 

kemudian ditunggangi oleh kapitalisme global telah berpengaruh negatif terhadap 

kualitas lingkungan. Melihat beberapa dampak kapitalisme global terhadap 

kerusakan lingkungan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa kapitalisme di 

sektor pariwisata juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada saat ini, industri 

pariwisata berkembang sangat pesat, bahkan menjadi penggerak utama 

perekonomian daerah dan negara. Hal ini terjadi karena permintaan konsumen akan 

wisata semakin meningkat. Tidak hanya sebagai sarana rekreasi, lebih dari itu, 

pariwisata dijadikan sebagai citra diri. Sekarang, banyak orang senang ketika foto 

selfie dengan background tempat wisata yang keren terbroadcast di media sosial, 

sehingga banyak orang yang mengenal dan mengagumi. Nilai ditentukan oleh 

orang-orang yang yang melihatnya di sosial media, tepatnya seseorang yang befoto 

selfie dengan background tempat wisata menginginkan orang lain menilai 

sebagaimana yang ia citrakan. Mereka mencari pengesahan orang lain untuk 

memperkuat konsep diri (Supriatna, 2018, hlm. 31). Dengan demikian 

perkembangan pariwisata bisa saja berpengaruh negatif. Berkembangnya suatu 

pariwisata lambat laun akan mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan 

lingkungan alam masyarakat di sekitar tempat pariwisata.  

Pengaruh globalisasi dan kapitalisme di sektor pariwisata terhadap kualitas 

lingkungan nampaknya juga terjadi pada kehidupan masyarakat Tengger. 

Masyarakat Tengger berjumlah kurang lebih 100.000 jiwa yang pada umumnya 

mendiami lereng Gunung Bromo dan Semeru dan masuk dalam Kawasan Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) (Sutarto, 2006, hlm. 2). TNBTS pada 

saat ini merupakan salah satu tempat wisata di Jawa Timur yang ramai dikunjungi. 

Wisatawan yang berasal dari luar masyarakat Tengger baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri pasti membawa pengaruh yang mengakibatkan perubahan pada 



2 
 

Ali Sunarno, 2021 
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI EKOLOGIS SISWA MELALUI PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM 
SOLVING BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TENGGER PADA MATA PELAJARAN IPS DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

masyarakat. Selain itu, dampak berkembangnya pariwisata di Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru kemungkinan besar menimbulkan masalah yang dapat 

merusak lingkungan alam. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Naning Dwi 

Prasetyaningtyas pada tahun 2016 yang berjudul “Perubahan Sosial Masyarakat 

Tengger dengan Kedatangan Wisatawan Taman Nasional BromoTengger Semeru 

di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, diketahui bahwa perkembangan pariwisata di Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat Tengger baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan alam. 

Perubahan-perubahan tersebut selain berpengaruh positif juga berpengaruh negatif 

bagi kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan masyarakat Tengger yang 

menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah perubahan pola konsumsi 

masyarakat terhadap makanan kemasan. 

Perubahan pola konsumsi terhadap makanan kemasan tersebut juga dialami 

oleh anak-anak Tengger. Dalam hal ini, anak-anak Tengger sangat suka 

mengonsumsi jajanan kemasan. Anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama ini rutin mengonsumsi jajanan kemasan terutama ketika 

berada di sekolah. Kita telah mengetahui bahwa jajanan kemasan biasanya 

mengandung beberapa bahan kimia berbahaya yang jika dikonsumsi secara 

berlebihan dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Aini (2016, hlm. 29) 

menyatakan bahwa rendahnya tingkat keamanan pangan jajanan anak sekolah 

(PJAS) masih menjadi permasalahan penting. Temuan BPOM dari tahun 2006-

2010 menunjukkan bahwa sebanyak 48% jajanan anak di sekolah tidak memenuhi 

syarat keamanan pangan karena mengandung bahan kimia yang berbahaya 

(Manalu, 2016, hlm. 250). Lebih lanjut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan 

POM RI cq Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bersama 26 Balai 

Besar/Balai POM di seluruh Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 45% 

PJAS tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia berbahaya seperti 

formalin, boraks, rhodamin, dan mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP), 

seperti siklamat dan benzoat melebihi batas aman, serta akibat cemaran 

mikrobiologi (BPOM RI, 2009, hlm. 2). Terkait dengan efek penggunaan zat 

berbahaya tersebut, Aini (2016, hlm. 29) menyatakan bahwa zat-zat berbahaya 
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tersebut bila dikonsumsi sekali saja belum terasa efeknya. Namun, lambat laun 

organ-organ dalam tubuh menjadi rusak jika terus mengonsumsi makan yang 

mengandung zat-zat berbahaya tersebut. Efek dari makanan yang sudah 

mengandung zat berbahaya tidak dirasakan sekarang, tetapi 5-10 tahun mendatang. 

Setidaknya, dalam jangka pendek zat-zat berbahaya itu dapat menyebabkan 

penyakit seperti tifus, diare, dan keracunan makanan. Sedangkan dalam jangka 

panjang, mengkonsumsi zat-zat tersebut dapat menyebabkan penyakit kanker dan 

beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kematian. 

Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan konsumsi jajanan kemasan 

juga dialami oleh siswa di SMP Negeri 3 Poncokusumo Satu Atap. Pak Gunawan 

(guru mata pelajaran IPS) menjelaskan bahwa siswa memiliki kebiasaan membeli 

dan mengonsumsi jajanan kemasan yang terkadang sampai mengganggu kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Dita (guru mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan) yang menyatakan bahwa 

siswa di SMPN 3 Poncokusumo Satu Atap sangat gemar membeli dan 

mengonsumsi jajanan kemasan yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatan 

mereka. Lebih lanjut, Bu Vita selaku guru mata pelajaran IPA juga menambahkan 

bahwa jajanan yang paling sering dibeli dan dikonsumsi oleh siswa mengandung 

berbagai bahan-bahan non alami yang rentan bagi kesehatan tubuh. Data observasi 

awal juga menunjukkan bahwa rata-rata siswa menghabiskan Rp. 10.000 – 20.000 

untuk membeli jajanan kemasan setiap hari. Sampah dari bungkus jajanan kemasan 

yang terbuat dari plastik juga berbahaya bagi kelestarian lingkungan 

sekitar. Peneliti juga menemukan bahwa beberapa siswa membuang bungkus 

jajanan ke sembarang tempat, namun ada pula yang telah membuah sampah 

tersebut pada tempat sampah. Meskipun sampah plastik telah dibuang di tempat 

sampah, namun selanjutnya sampah tersebut hanya dikumpulkan, ditimbun di 

tanah, atau dibakar. Jika hal ini dilakukan secara terus menerus tanpa adanya upaya 

pengurangan jumlah sampah plastik tentu akan membahayakan kualitas 

lingkungan. Melihat pola konsumsi jajanan kemasan yang dilakukan oleh siswa dan 

dampak yang ditimbulkan baik terhadap aspek kesehatan maupun aspek 

lingkungan, dengan demikian konsumsi jajanan kemasan yang dilakukan siswa 

dapat dikatakan sudah dalam kategori berlebihan dan berbahaya. 
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Masalah dan tantangan yang dialami siswa di SMP Negeri 3 Poncokusumo 

Satu Atap terkait dengan konsumsi jajanan kemasan merupakan hal yang harus 

segera diatasi. Kecerdasan yang mengandalkan kemampuan intelektual saja tidak 

cukup dalam mengatasi tantangan kehidupan tersebut. Salah satu kecerdasan yang 

diperlukan adalah kecerdasan ekologis. Kecerdasan ekologis diperlukan untuk 

memahami dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan (Supriatna, 2017, 

hlm 30). Lebih lanjut, Goleman menyatakan bahwa kecerdasan ekologis adalah 

kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap ceruk ekologis tempat manusia 

berada. Kemampuan individu untuk memahami organisme dan ekosistemnya, 

kapasitas individu untuk belajar dari pengalaman sehingga secara efektif mampu 

berhadapan dengan lingkungan. Kecerdasan ekologis membuat individu menyadari 

bahwa segala sesuatu yang terjadi di lingkungan merupakan akibat dari aktivitas 

manusia terhadap ekosistem, sehingga manusia dapat mengurangi kerusakan 

lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan hidup baru dalam bumi ini 

(Goleman, 2010, hlm. 37-38). Untuk mencapai dan memiliki kecerdasan ekologis 

yang dimaksud, seseorang harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang 

disebut dengan kompetensi ekologis. 

Kompetensi ekologis diarahkan agar manusia memiliki kecerdasan ekologis 

(Muhaimin, 2015, hlm. 85). Kompetensi ekologis berkaitan sangat erat dengan 

pembentukan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang lingkungan hidup yang 

diikuti dengan perkembangan nilai serta diaplikasikan dalam keterampilan dan 

partisipasi ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi ekologis merupakan 

kompetensi yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan ekologi 

yang dalam konteks pendidikan, kompetensi ini harus dikuasai oleh siswa dalam 

pembelajaran. Berdasarkan perjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa kompetensi 

ekologis perlu dikembangkan dalam diri siswa SMPN 3 Poncokusumo Satu Atap 

sebagai upaya untuk mengatasi masalah konsumsi jajanan kemasan yang 

berlebihan. 

Salah satu indikator siswa memiliki kompetensi ekologis adalah memilih 

dan membuat keputusan menggunakan barang dengan menjadi konsumen yang 

cerdas. Menggunakan dan memanfaatkan barang barang yang tidak merusak 

lingkungan, mengeksploitasi alam, merusak kesehatan, dan mengeksploitasi buruh. 



5 
 

Ali Sunarno, 2021 
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI EKOLOGIS SISWA MELALUI PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM 
SOLVING BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TENGGER PADA MATA PELAJARAN IPS DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

Keputusan membeli sesuatu yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam 

terhadap dampak dari benda-benda yang kita gunakan akan memberi lebih banyak 

keuntungan bagi masyarakat (Goleman, 2010, hlm. 7). Menjadi konsumen yang 

cerdas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dan digalakkan menjadi 

gerakan kolektif untuk menghindari pengaruh buruk dari berbagai tindakan yang 

merugikan kesehatan dan merusak lingkungan. Setiap orang wajib mengetahui 

kandungan atau bahan dari barang-barang yang dikonsumsinya, sehingga dapat 

membuat keputusan yang tepat didasarkan pada pemahaman atas dampak dari 

produk yang dikonsumsinya. Pendidikan harus mampu mengempowering siswa 

dengan menjadi konsumen yang cerdas (Muhaimin, 2015, hlm. 90). Dengan 

demikian, siswa di SMPN 3 Poncokusumo Satu Atap juga membutuhkan 

kompetensi ekologis agar mereka paham dan mampu menjadi konsumen yang 

cerdas dalam memilih jajajan yang mereka konsumsi.  

Mata pelajaran IPS menjadi salah satu mata pelajaran yang tepat dalam 

mengembangkan kompetensi ekologis sebagai upaya menghasilkan siswa yang 

cerdas secara ekologis. Dalam mata pelajaran IPS, manusia dan lingkungan menjadi 

tema sentral, baik dalam hal konten, sumber pembelajaran, dan media 

pembelajaran. Salah satu perhatian dalam pembelajaran IPS adalah materi ekologi 

yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, 

memelihara, mengembangkan, dan melestarikannya. Isu-isu ekologis merupakan 

isu global yang harus direspon dalam pembelajaran IPS (Sapriya, 2017: hlm. 135).  

Meskipun mata pelajaran IPS sangat cocok dalam mengembangkan 

kompetensi ekologis, namun Muhaimin (2015, hlm. 142) menjelaskan bahwa masih 

terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan pembelajaran IPS muatan ekologis 

yang selama ini terjadi. Kekurangan tersebut antara lain: (1) Pembelajaran yang 

dilakukan berbasis materi dan overkognitif, (2) Kurang memanfaatkan lingkungan 

sebagai bahan dan sumber belajar, (3) Strategi pembelajaran yang dikembangkan 

belum mengasah kemampuan berpikir kritis dan menganalisis berbagai 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, (4) Metode pembelajaran yang 

dikembangkan belum mengembangkan investigasi soal dalam masyarakat, (5) 

Kurang mengembangkan inquiry dalam pembelajaran, (6) Kurang 

mengembangkan interaksi kelompok, (7) Kurang mengembangkan kepercayaan 
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diri dan kemandirian, (8) Penilaian tidak berorientasi pada proses, dan (9) Penilaian 

kurang mengukur sikap/nilai dan keterampilan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka 

perlu digunakan berbagai model, pendekatan, strategi, dan media dalam 

mengembangkan kompetensi ekologis dalam pembelajaran. Pengembangan 

kompetensi ekologis dalam pembelajaran juga harus bermakna dan bermanfaat 

secara nyata dalam kehidupan siswa. Kompetensi ekologis dalam mata pelajaran 

IPS hendaknya diarahkan agar siswa dengan lingkungannya dapat beradaptasi sejak 

dini dan memanfaatkan lingkungan yang tidak terbatas sebagai bahan dan sumber 

belajar sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. 

Berns & Erickson (2001, hlm. 5) menjelaskan bahwa salah satu 

implementasi dari pembelajaran kontekstual berdasarkan lingkungan sekitar adalah 

melalui pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah didasari 

oleh pembelajaran kontekstual yang mengkaji materi dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Dalam hal ini siswa menjadikan lingkungan sekitar sebagai media dan 

sumber belajar untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran berbasis masalah adalah model 

Creative Problem Solving.  Model Creative Problem Solving dilakukan dengan 

menyelidiki dan menganalisis fakta dan data, mengembangkan inquiry, berpikir 

kritis, analitis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan 

kemandirian dan percaya diri. 

Terkait dengan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, setiap 

kelompok masyarakat pasti memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai 

filosofis. Hal demikian juga dimiliki oleh masyarakat Tengger, dimana tradisi dan 

budaya yang mereka miliki mengandung nilai-nilai filosofis yang menunjukkan 

kompetensi ekologis. Kearifan lokal masyarakat Tengger dapat menjadi nilai positif 

dalam mengatasi masalah lingkungan yang ditengarai oleh arus globalisasi dan 

kapitalisme sektor pariwisata. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut bukanlah nilai 

usang yang harus dimatikan, akan tetapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai 

universal dan nilai-nilai modern yang dibawa oleh globalisasi. 

Kearifan lokal masyarakat Tengger seharusnya dapat dipahami dan 

diinternalisasikan kepada masyarakat terutama oleh para generasi mudanya. Salah 

satu cara paling efektif dalam proses internalisasi nilai adalah melalui dunia 
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pendidikan formal seperti sekolahan. Upaya mengintegrasikan nilai sosial budaya 

dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan sikap memahami budaya sejak 

dini melalui pendidikan telah menjadi keinginan semua pihak. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Kusmahidayat (2010, hlm. 12) bahwa budaya dan seni, serta 

religi perlu dijadikan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. Di 

beberapa daerah di Indonesia, nilai-nilai luhur tetap bertahan dan menjadi pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari dan menyatu dalam jiwa masyarakatnya. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tradisi 

dan budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan 

dengan hal ini, Ernawi (2010, hlm. 34) menjelaskan bahwa kearifan lokal 

merupakan identitas yang menentukan harkat dan martabat manusia dalam 

komunitasnya. Oleh karena itu, jika nilai-nilai tradisi yang ada pada masyarakat 

tercabut dari akar budaya lokal, maka masyarakat tersebut akan kehilangan identitas 

dan jati dirinya, sekaligus kehilangan pula rasa kebanggaan dan rasa 

kepemilikannya. 

Mata pelajaran IPS dengan demikian juga memiliki tanggung jawab dalam 

menginternalisasi nilai-nilai filosofis dari kearifan lokal tersebut melalui proses 

pembelajaran di sekolah. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menanamkan 

kesadaran akan posisi individu, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota komunitas (Hutama, 2016, hlm. 819). Mereka diharapkan memiliki 

kesadaran bahwa dirinya tidak bisa hidup terpisah dari jaringan  kehidupan sosial 

budaya yang lebih luas. Untuk mencapai hal itu, materi pembelajaran sudah 

seharusnya dikembangkan berdasarkan berbagai potensi yang tersedia di sekitar 

kehidupan mereka. Dengan kata lain, pemanfaatan budaya lokal yang tersedia dan 

dekat dengan proses berlangsungnya pendidikan menjadikan proses pembelajaran 

menjadi lebih kontekstual.  

Pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai pembelajaran yang 

kontekstual sejalan dengan strategi dalam mengembangkan kompetensi ekologis. 

Supriatna (2017, hlm. 23) menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kompetensi 

ekologis siswa diperlukan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan situasi 

dan kondisi siswa. Kompetensi ekologis siswa dapat dibangun melalui proses 

pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang digali dari kearifan lokal 
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masyarakat adat atau masyarakat tradisi. Contohnya, kearifan lokal leuweung 

larangan pada masyarakat Sunda guna menangkal deforestasi, kearifan lokal 

bebasan (paribahasa) Sunda untuk menangkal budaya konsumtif, maupun kearifan 

lokal Sunda lain dalam hal menjaga sumber air (Supriatna, 2017, hlm. 62).  

Kearifan lokal dapat dimasukan ke dalam kurikulum yang berlaku dan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa serta kultur sekolah. Pembelajaran 

dapat dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan beragam alat bantu seperti 

film, foto, dan rekaman audio serta bahan cetakan yang berisi materi mengenai 

kearifan lokal. Pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas melalui kegiatan 

kunjungan lapangan ke kawasan yang memiliki kearifan tersebut (Supriatna, 2017, 

hlm. 65). Melalui desain pembelajaran tersebut, siswa akan memperoleh 

pengetahuan, kesadaran, sekaligus keterampilan mempraktikkan kompetensi 

ekologisnya dalam kehidupan sehari-hari.  

Terkait dengan penjelasan di atas, beberapa peneliti terdahulu telah 

melakukan penelitian antara lain: 

1. Naning Dwi Prasetyaningtyas pada tahun 2016 yang berjudul “Perubahan 

Sosial Masyarakat Tengger dengan Kedatangan Wisatawan Taman Nasional 

BromoTengger Semeru di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang”. 

2. Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang (Tanpa nama, 

2015) yang berjudul “Analisis Potensi Fisik dan Sosial Budaya Masyarakat 

Tengger Sebagai Pengembangan Daerah Pariwisata”. 

3. Mina Holilah pada tahun 2014 melalui penelitian etnografi pada masyarakat 

adat Cigugur dilanjutkan dengan penelitian tindakan kelas untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cigugur 

sebagai sumber belajar IPS.  

4. Suci Vina Nurlaelasari pada tahun 2018 dengan judul “Meningkatkan 

Ecoliteracy Siswa dalam Mengantisipasi Bahaya Kemasan Plastik Melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah pada Pembelajaran IPS.” 

5. Yenni Vergatanti Zaremba pada tahun 2014 yang berjudul “Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal Sasak Berwawasan Multikultural Guna Membangun Integrasi 

Sosial Masyarakat di Lombok Barat”.  
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, 

peneliti menemukan rumpang bahwa penelitian mengenai pemanfaatan kearifan 

lokal sebagai sumber belajar IPS untuk mengembangkan kompetensi ekologis 

masih belum dilakukan. Tema-tema bermuatan kearifan lokal dan kompetensi 

ekologis selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas secara 

lebih nyata dengan mengembangkan model, sumber, dan media pembelajaran 

(Supriatna, 2017, hlm. 40). Creative Problem Solving merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dinilai sesuai dan selanjutnya dipilih oleh peneliti untuk 

digunakan dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal 

untuk mengembangkan kompetensi ekologis siswa. Model pembelajaran Creative 

Problem Solving merupakan variasi pembelajaran berbasis masalah melalui teknik 

sistematik dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi oleh siswa adalah konsumsi 

jajanan kemasan yang berlebihan. Dengan demikian, peneliti tertatrik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Mengembangkan Kompetensi Ekologis 

Siswa Melalui Pembelajaran Creative Problem Solving Berbasis Kearifan Lokal 

Masyarakat Tengger pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah. 

1.2.1 Apa bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger yang dapat dijadikan sumber 

belajar IPS untuk mengembangkan kompetensi ekologis siswa? 

1.2.2 Bagaimana strategi perencanaan dan implementasi pembelajaran Creative 

Problem Solving berbasis kearifan lokal masyarakat Tengger pada mata 

pelajaran IPS untuk mengembangkan kompetensi ekologis siswa? 

1.2.3 Bagaimana keberhasilan implementasi pembelajaran Creative Problem 

Solving berbasis kearifan lokal masyarakat Tengger pada mata pelajaran IPS 

dalam mengembangkan kompetensi ekologis siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengidentifikasi kearifan 

lokal masyarakat Tengger yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

kompetensi ekologis. Bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger yang telah 
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teridentifikasi tersebut akan dipilih dan dikembangkan sebagai sumber materi dan 

bahan pembelajaran IPS di Sekolah Menegah Pertama. Setelah itu, materi dan 

bahan tersebut akan diimplementasikan melalui model pembelajaran Creative 

Problem Solving.  

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 

1.3.1 Mengidentifikasi bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger yang dapat 

dijadikan sumber belajar IPS untuk mengembangkan kompetensi ekologis 

siswa. 

1.3.2 Mengetahui strategi perencanaan dan implementasi pembelajaran Creative 

Problem Solving berbasis kearifan lokal masyarakat Tengger pada mata 

pelajaran IPS untuk mengembangkan kompetensi ekologis siswa. 

1.3.3 Mengukur keberhasilan implementasi pembelajaran Creative Problem 

Solving berbasis kearifan lokal masyarakat Tengger pada mata pelajaran IPS 

dalam mengembangkan kompetensi ekologis siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan 

secara praktis sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis akan didapatkan analisis dan kajian secara lebih mendalam 

mengenai implementasi kearifan lokal khususnya dalam pembelajaran IPS. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bahan atau materi yang 

bermanfaat bagi pengembangan IPS, khususnya pengembangan  pembelajaran  IPS  

dengan  kajian  tentang  implementasi kearifan lokal masyarakat Tengger untuk 

meningkatkan kompetensi ekologis siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Menjadi bahan masukan (input) dan rujukan bagi praktisi Pendidikan IPS 

dalam pengembangan bahan pembelajaran IPS dengan implementasi nilai-nilai 

kearifan lokal khususnya pada masyarakat Tengger untuk mengembangkan 

kompetensi ekologis siswa. 
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2. Memberikan  ide-ide  atau  gagasan  tentang  prinsip-prinsip  dasar  dalam 

mendesain pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal untuk mengembangkan 

kompetensi ekologis siswa. 

3. Menjadi bahan studi bagi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan 

pengembangan program pendidikan di tingkat pusat tentang pentingnya 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan IPS di 

sekolah dasar dan menengah untuk mengembangkan kompetensi ekologis 

siswa. 

4. Memberikan landasan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya khususnya 

tentang tinjauan ilmiah mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pembelajaran IPS di sekolah untuk mengembangkan kompetensi ekologis 

siswa. 

1.5 Definisi Operasional 

1. Kompetensi ekologis adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki siswa 

dalam merespon keadaan yang terjadi di sekitar lingkungannya dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan 

pemanfaatan energi, pemanfaatan air, penggunaan transportasi, pengelolaan 

sampah, dan partisipasi pemeliharaan lingkungan. Dalam penelitian ini 

kompetensi ekologis digunakan untuk menunjukkan kemampuan siswa dalam 

merespon masalah konsumsi jajanan kemasan yang dialami oleh siswa. 

2. Creative Problem Solving adalah model pembelajaran yang merupakan bentuk 

variasi dari pembelajaran berbasis masalah (problem solving) yang 

menggunakan teknik sistematik dalam mengorganisasikan gagasan kreatif 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

3. Kearifan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan potensi dari suatu daerah 

serta hasil pemikiran manusia maupun hasil karya manusia yang mengandung 

nilai arif dan bijaksana yang terinternalisasi, diikuti, serta diwariskan secara 

turun-temurun oleh sekelompok masyarakat. Dalam penelitian ini spesifik 

kearifan lokal yang dimaksud adalah kearifan lokal masyarakat Tengger berupa 

jajanan tradisional. 

4. Masyarakat Tengger adalah masyarakat sub-Suku Jawa yang menetap di 

sekitar dan dalam kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo-



12 
 

Ali Sunarno, 2021 
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI EKOLOGIS SISWA MELALUI PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM 
SOLVING BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TENGGER PADA MATA PELAJARAN IPS DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

Tengger-Semeru, tepatnya di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, 

Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. 

Masyarakat Tengger yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, 

Kabupaten Malang. 

1.6 Struktur Organisasi Penulisan 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan kemudian disusun 

kedalam sebuah tesis dengan struktur sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti 

muncul dan penting untuk dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

definisi operasional, serta struktur organisasi penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang berbagai kajian pustaka dan 

informasi yang bersumber dari berbagai literatur terkait dengan Pengembangan 

Kompetensi Ekologis Siswa Melalui Pembelajaran Creative Problem Solving 

Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Tengger pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah 

Menengah Pertama. 

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode dan 

teknik penelitian yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengolah data yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan seluruh hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan pada bab pertama. 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, bab ini berisi kesimpulan dari 

keseluruhan deskripsi dan beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak 

yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 


