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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Konsep pembelajaran IPA berkaitan erat dengan kegiatan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari baik di alam maupun lingkungan sekitar. Namun, kurangnya sosialisasi 

guru dalam penerapan pembelajaran yang menuntut siswa untuk memiliki pengalaman 

belajar yang berhubungan dengan aktivitas langsung dan nyata menjadikan konsep 

pembelajaran IPA tidak sesuai dengan karakteristiknya. Pembelajaran menjadi tidak 

menarik dan bertahan lama.  

Pengalaman belajar merupakan salah satu dasar yang penting dalam 

pembelajaran IPA. Hal ini berdasarkan pada tiga unsur pokok karakteristik IPA yang 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yaitu IPA sebagai sikap, produk dan proses 

atau aktivitas yang dapat membangun pengalaman belajar siswa dan keterampilannya 

(Wati, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran sains yang dapat membangun 

pengalaman siswa salah satunya dengan kegiatan pembelajaran diluar ruangan. 

Kegiatan pembelajaran sains di luar ruangan dapat memberikan siswa pengalaman 

nyata dalam mengumpulkan dan menganalisis data, meningkatkan kreativitas dan 

dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan berinkuiri di dalam 

situasi kehidupan sehari-hari siswa (Prasad Acharya, 2018).  

Salah satu kegiatan pembelajaran yang menerapkan lingkungan luar ruangan 

baik di sekolah, laboratorium maupun rumah untuk melakukan aktivitas pembelajaran 

yaitu pembelajaran berbasis taman atau kebun, yang lebih dikenal dengan istilah 

gardenbased learning (GBL). Pendekatan maupun strategi pembelajaran berbasis 

sekolah yang menggunakan kebun, taman maupun perkarangan sebagai alat pengajaran 

disebut sebagai pembelajaran berbasis kebun (Fisher-Maltese & Zimmerman, 2015). 

Berkebun baik di sekolah maupun rumah dapat menyediakan lingkungan belajar 

berdasarkan pengalaman, terutama dimana siswa memiliki pengalaman langsung 

dalam membangun nilai-nilai baru, pengetahuan dan keterampilan (Bowker & Tearle, 

2007).  
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Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pembelajaran berbasis kebun ini 

seperti memberikan pengalaman kinestetik misalnya siswa dapat bergerak, menyentuh, 

berkreasi yang dapat memperkaya pembelajaran serta menjadi contoh dalam kehidupan 

langsung dan nyata (Rye et al., 2012). Beragam manfaat yang diberikan dari kegiatan 

GBL ini membuat banyak penelitian yang mengintegrasikan kedalam program 

pembelajaran disekolah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Klemmer, 

Wliczek, & Zajicek (Klemmer et al., 2005) pada siswa SD menunjukkan bahwa siswa 

yang melakukan kegiatan kebun sekolah memiliki prestasi di bidang sains yang lebih 

tinggi dibandingkan siswa yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Serupa dengan 

penelitian lainnya yang mendukung untuk menanamkan kesadaran tentang lingkungan 

dalam pembelajaran berbasis kebun dan hasilnya dapat mengembangkan kecerdasan 

majemuk dan kecakapan hidup serta meningkatkan kesadaran anak usia dini untuk 

lebih mencintai lingkungan (Herwina, 2018). 

Sehubungan dengan penelitian itu, pembelajaran berbasis kebun memiliki 

karakteristik yang dapat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau lebih 

dikenal sustainable development (SD) yang memiliki tiga prinsip utama yaitu 

lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga pilar ini dapat saling mendukung antara 

pembelajaran berbasis kebun dengan SD salah satu contohnya pada pilar lingkungan 

yang berkesesuaian dengan kegiatan program berkebun seperti menyuburkan tanah, 

memelihara tanaman dan menjaga lingkungan sekitar kebun. Kemudian pilar kedua, 

terkait pilar sosial dalam ruang lingkup masyarakat sekitar berhubungan dengan 

bagaimana siswa dapat membagikan pengalaman setelah kegiatan berkebun kepada 

keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar dan terakhir pada pilar ketiga menumbuhkan 

ekonomi masyarakat juga dapat direalisasikan dengan kegiatan penjualan hasil panen 

dari tanaman baik sayuran, buahan maupun bunga-bungaan.  

Seperti salah satu tujuan yang digagas SD dalam proses mencapai sustainable 

development goals (SDGS) yaitu prioritas perencanaan masa depan dan memiliki peran 

dalam pendidikan sebagai inti dari proses untuk mencapai tujuan pengembangan 

berkelanjutan yang dikampanyekan oleh PBB (Secretary-general, 2015). Selain 

pendidikan yang menjadi tujuan utama, terdapat tujuan lain yang relevan dan 
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berkesuaian dengan program pembelajaran berbasis kebun rumah ini diantaranya 

terdapat pada tujuan nomor ke-12 bertanggung jawab dalam mengkonsumsi dan 

memproduksi bahan pokok “responsible consumption and production”, kemudian 

tujuan nomor ke-13 berupa penanganan dalam perubahan iklim “climate action” 

dimana untuk mempromosikan penggunaan bahan organik dalam program ini dan 

tujuan nomor ke-15 yaitu menjaga ekosistem daratan “life on land” berkaitan dalam 

mendidik siswa tentang kehidupan di daratan seperti ekosistem dan kenaekaragaman 

hayati.  

Pembelajaran dengan kegiatan di luar ruangan dan berbasis kebun memberikan 

banyak dampak positif salah satunya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan perilaku siswa. Setelah mengikuti kegiatan program summer garden terdapat 

banyak siswa sekolah dasar yang ada di Texas memperoleh skor pengetahuan terkait 

gizi dan sayuran yang signifikan, untuk sikap dan perilaku tidak ada perbedaan yang 

signifikan akan tetapi beberapa siswa menyatakan menjadi sering mengkonsumsi 

makanan yang ringan dan sehat (Koch et al., 2006). Pengalaman belajar secara 

langsung berbasis kebun akan memberikan efek positif pada pengetahuan, perilaku dan 

sikap siswa yang berhubungan dengan konsumsi sayuran pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Ratcliffe et al., 2011).  

Penelitian lainnya yang mendukung bahwa pembelajaran berbasis tanam dapat 

meningkatkan sikap siswa dalam kesehariannya terhadap lingkungan walaupun dengan 

catatan tertentu (Fisher-Maltese & Zimmerman, 2015). Berkebun di perkotaan juga 

memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen serta menjadi potensi titik awal dalam 

gaya hidup yang berkelanjutan (Winkler et al., 2019). Namun, kebun rumah tidak 

hanya memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap, perilaku, konsumsi 

makanan, gizi dan nutrisi anak saja, tetapi memberikan manfaat juga untuk kehidupan 

sosial masyarakat, ekonomi dan lingkungan pada saat yang bersamaan (Galhena, 2012; 

Raymond et al., 2019). Dengan demikian, banyak sekali manfaat dan dampak positif 

yang didapatkan oleh siswa ketika melaksanakan kegiatan belajar diluar ruangan 

khususnya dalam pembelajaran berbasis kebun.  
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Berdasarkan beberapa literatur tentang pentingnya pengetahuan, sikap dan 

perilaku serta lingkungan, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan sustainability 

didalam pelaksanaan program ini maka, konsep Sustainability Conciousness atau 

kesadaran berkelanjutan yang menggabungkan tiga dimensi SD yaitu lingkungan, 

sosial dan ekonomi serta membangun kostruksi psikologi pengetahuan, sikap dan 

perilaku terkait isu-isu dalam pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan kajian lebih 

lanjut. Sustainability Consciousness (SC) merupakan hasil pengembangan peneliti 

Swedia yang diawali dengan integrasi dua aspek penting education for sustainable 

development (ESD) yaitu aspek kognitif dan afektif. Keterlibatan siswa akan 

meningkat seiring dengan adanya integrasi antara domain kognitif dan afektif 

(Littledyke, 2008). Kesadaran lingkungan digambarkan dengan domain kognitif yang 

mencakup pengetahuan, sikap dan perilaku dan pada domain afektif mancakup 

dukungan nilai dan persepsi yang mendukung pada masalah lingkungan (Berglund et 

al., 2014; Schröder et al., 2020).  

Selain dapat memberikan banyak manfaat untuk kesadaran berkelanjutan siswa, 

kegiatan pembelajaran berbasis kebun juga dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

Dengan cara menjembatani siswa dalam menguasai ilmu lintas disiplin yang 

memanfaatkan pemikiran kreatif dan kritis saat siswa merencanakan, 

mengimplementasi kegiatan dan mengevaluasi hasil berkebun mereka (Ausherman et 

al., 2014). Pembelajaran berbasis kebun juga mampu mendorong kreativitas siswa 

dalam hal mendesain perencanaan sebuah taman sekolah, kebun raya dan lainnya 

(Kara, 2017). Inspirasi siswa juga akan meningkat dengan adanya kegiatan 

pembelajaran berbasis taman (Eng et al., 2019). Memberikan kesempatan untuk 

menemukan ide-ide kreatif (Acharya et al., 2020) yang tidak hanya dapat 

meningkatkan keterampilan kognitif siswa saja, akan tetapi siswa dapat menjadi lebih 

kreatif dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungan, mengembangkan aspek 

kesehatan dan psikologis serta memupuk rasa kerjasama yang baik untuk mencapai 

tujuan bersama (Papadopoulou et al., 2020). Untuk itu, kegiatan dalam pembelajaran 

berbasis kebun ini dapat menjadi salah satu pembelajaran kreatif yang dapat membuat 

siswa tertarik dan termotivasi dalam belajar. 
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Kreativitas memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar 

untuk guru dan terutama siswa yang menjadi harapan dalam proses ini. Sebagai salah 

satu output yang harus dimiliki dalam diri siswa (M. I. Suciani, 2018). Kreativitas 

merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam pembelajaran IPA, karena 

sains akan berubah dengan cepat terutama dengan banyaknya penemuan-penemuan 

baru (Okere & Ndeke, 2012). Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas 

siswa yang dibagi menjadi empat dimensi utama yaitu, (1) seseorang yang memiliki 

karakteristik pengalaman pribadi, sifat kognitif dan emosional (2) proses kreatif, yang 

ditekankan pada cara-cara kreatif dalam mensintesis, memperbaiki ide-ide dan 

menambahkan ide atau gagasan baru yang belum ada kedalam pengetahuan yang sudah 

ada (3) produk kreatif, meliputi penemuan produk yang inovatif, bernilai, original dan 

dapat bermanfaat untuk masyarakat umum (4) press atau penekanan, dimana fokus 

pada peran penting lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang yang memiliki 

kreativitas atau organisasi tertentu (Kang, 2020; Rhodes, 1961).  

Empat faktor utama ini dipersempit kembali dengan pernyataan yang diungkap 

oleh Hanke (2011) yang membagi kreativitas menjadi tiga tujuan utama yaitu, 

seseorang yang kreatif, proses kreatif dan produk kreatif. Studi ini juga menambahkan 

bahwa ciri orang yang kreatif dapat diartikan secara kualitatif dan kuantitatif, dimana 

seseorang tersebut dengan kreativitasnya dapat menciptakan sebuah produk 

(kuantitatif) dan membuat produk itu berguna dan bermanfaat untuk orang lain 

(kualitatif). Seseorang yang kreatif juga akan memunculkan penemuan-penemuan yang 

terbaru walaupun dengan memanfaatkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya (Sukarso 

et al., 2019b).  Oleh karena itu, dalam penelitian ini siswa harus membuat sebuah 

produk yang dapat menunjukkan kreativitasnya sebagai proses kreatif yang berasal dari 

dalam diri seseorang yang kreatif.  

Secara umum, indikator penilaian produk kreatif dalam penelitian ini ditunjukkan 

kepada siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, 

sehingga siswa dapat mencari alternatif jawaban yang berbeda, mampu 

mengemukakan ungkapan atau jawaban yang baru dan tidak biasa, membuat dan 

berkolaborasi menciptakan suatu produk yang tidak umum, mengembangkan gagasan 
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yang terjadi di lingkungan sekitar berhubungan dengan permasalahan yang 

diungkapkan sebelumnya. Menurut Amabile (1986) terdapat banyak penelitian yang 

mengembangkan dan memvalidasi teknik penilaian untuk dievaluasi sebagai sebuah 

produk kreatif yang beragam sehingga memungkinkan adanya berbagai macam studi 

eksperimental tentang kreativitas. Kreativitas dalam penelitian ini akan diukur dengan 

beberapa indikator produk kreatif yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Basemer & 

Treffinger (Besemer & Treffinger, 1981) yaitu, Keterbaruan (Novelty), Pemecahan 

(Resolution), Kerincian dan Sintesis (Elaboration and Synthesis). 

Produk yang akan dibuat oleh siswa dalam kegiatan program ini yaitu mengolah 

tanah gambut sebagai bahan dasar atau bahan baku untuk dijadikan media tanam yang 

berkualitas baik dengan cara memperbaiki kondisi tanah gambut yang memiliki banyak 

karakteristik yang kurang baik seperti PH tanah yang tinggi asam, C/N rasio tanah yang 

rendah serta sifat fisik dan kimia tanah gambut yang masih banyak harus dikelola. 

Selain itu, berbagai macam media tanam baik organik maupun non organik yang dapat 

dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan produk. Seperti yang dikatakan 

oleh Sabatino (2020) bahwa media tanam tanah organik seperti pupuk kompos dan 

pupuk kambing dapat menjadi solusi yang tepat dalam memperbaiki kondisi tanah yang 

kurang stabil sehingga membantu produksi tanaman dalam proses pemanenannya. 

Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat menentukan bahan tambahan manakah yang 

berkualitas, ramah lingkungan, mudah didapat, layak secara finansial dan cocok atau 

sesuai dengan karakteristik sifat fisik dan kimia tanah gambut sehingga dapat menjadi 

media untuk masa yang akan datang.  

Sayangnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang berpredikat rendah dalam 

tingkat kreativitas. Dari hasil survei global creativity index 2015 Indonesia berada pada 

peringkat ke 115 dari 139 negara yang dikatakan rendah pada kemampuan berpikir 

kreatif (Florida et al., 2015). Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan dalam 

memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas baik dari sisi 

pengetahuan atau kognitif siswa, proses, produk dan lingkungan sekitar. Untuk itu, 

kreativitas sangat penting dimiliki oleh siswa dan dirasa cocok untuk dilakukan 
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penelitian lebih lanjut dengan penggunaan pembelajaran berbasis kebun untuk 

pendidikan pembangunan berkelanjutan dimasa yang akan datang.  

Sementara itu, sampai saat ini penelitian tentang kreativitas hanya melakukan 

kajian tentang pengetahuan kreatif atau keterampilan siswa saja, namun masih sedikit 

yang membahas dan melakukan studi tentang disposisi kreatif siswa. Dalam hal 

disposisi, sifat atau kebiasaan berpikir dari individu dapat dianalisis tingkat 

kreativitasnya (Lucas, 2016). Kemudian menurut Crow (2016) bukan hanya 

keterampilan dan pengatahuan siswa saja yang harus diukur namun disposisi siswa juga 

dapat berkontribusi dalam keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang. 

Disisi lain sebagian besar banyak yang menganggap disposisi sebagai kebiasaan 

berpikir atau Habits of Mind (Widodo, 2021). Padahal keduanya berbeda walaupun 

kemungkinan terdapat beberapa indikator yang berkesinambungan.  

Disposisi merupakan kebiasaan berpikir yang tidak disadari atau sukarela yang 

dimiliki oleh individu yang kreatif (Ros-Voseles & Fowler-Haughey, 2007). 

Sedangkan disposisi kreatif cenderung kepada sifat atau karakter seseorang yang 

penasaran, spontan atau tanpa paksaan, inovatif serta dapat tertarik dengan pola pikir 

seseorang itu sendiri (Sukarso, 2021; Yaşar et al., 2014). Terdapat beberapa indikator 

disposisi kreatif yang di kelompokkan dalam lima kategori oleh Lucas, Claxton dan 

Spencer (2013a) yaitu keingintahuan (rasa ingin tahu yang tinggi), kolaboratif (dapat 

bekerjasama), kegigihan (tidak pantang menyerah), imajinatif (memiliki ide-ide yang 

tinggi) dan disiplin (mengikuti aturan).  Beberapa literatur dari penelitian pembelajaran 

berbasis kebun belum pernah dilakukan penelitian yang mengukur disposisi kreatif 

siswa, maka peneliti menganggap variabel ini cocok untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan memperhatikan indikator-indikatornya.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis kebun baik di sekolah, rumah maupun komunitas masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini siswa 

mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis kebun terutama di 

lingkungan sekolah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Felicia Yu (2012) 

yang menyatakan bahwa terdapat banyak kebun sekolah yang kurang terawat dan 
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menjadi tidak berjangka panjang dalam kegiatannya. Sehingga perlu adanya persiapan 

dan perencanaan yang matang untuk dapat menjadi program sekolah yang 

berkelanjutan. Selain itu, dalam penelitian terbaru tentang pengamatan langsung di 

salah satu kebun sekolah yang ada di Indonesia menemukan bahwa lahan penghijauan 

yang telah dibangun sekolah terlihat kurang baik dan terawat dari segi kuantitas 

maupun keindahannya (Windarto et al., 2020). Dalam penelitiannya juga dikatakan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memicu kebun di lingkungan sekolah tidak 

berkelanjutan yaitu dari rendahnya kesadaran warga sekolah dan kurangnya komoditas 

jenis tanaman yang akan di tanam sehingga membuat siswa tidak tertarik untuk ikut 

serta dalam melanjutkan kegiatan berkebun ini.  

Untuk itu, perlu adanya langkah tepat dalam mempertahankan pembelajaran 

berbasis kebun agar tetap berjalan dan beroperasi salah satunya yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis kebun di lingkungan rumah tempat tinggal siswa 

masing-masing atau dapat dikatakan dengan program pembelajaran berbasis kebun 

rumah. Pembelajaran berbasis kebun rumah ini dapat menjadi strategi yang inovatif 

dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dimana siswa lebih sering memiliki fokus ke 

pembelajaran daring yang memanfaatkan gadget, laptop dan lainnya sehingga 

kurangnya interaksi siswa dengan alam dan lingkungan sekitar.  

Program ini memfokuskan pada kegiatan menanam tanaman hijau yang 

bermanfaat di dalam pot, wadah, atau halaman rumah (jika tersedia) yang fleksibel 

pada semua bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang 

dimiliki pada setiap rumah. Kegiatan dalam program kebun sekolah memiliki fokus 

yang sama yaitu menanam tanaman dibeberapa pot, wadah atau di halaman sekolah 

(Alderson et al., 2006; Priyayi et al., 2020).  Kegiatan pembelajaran berbasis kebun 

rumah ini menggunakan media tanam tanah dan tanpa tanah, seperti sabut kelapa, mos, 

sekam padi dan lainnya yang menekankan pada media tanam dari bahan organik. 

Pemakaian sistem media tanam yang berbeda akan menyebabkan terjadinya beragam 

perubahan proses secara alami, hal ini disebabkan bahan media tanam memiliki jenis 

mikroorganisme, struktur kimiawi dan karakter bentuk yang berbeda (Grunert et al., 

2016).  
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Pembelajaran berbasis kebun rumah ini, menekankan keterlibatan siswa dalam 

perencanaan, pembuatan, pemeliharaan tanaman serta siswa dapat mensosialisasikan 

kegiatannya kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan anorganik atau 

agrokimia pada tanaman dan kebun mereka. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan 

dapat mempromosikan kepada masyarakat untuk memilih bahan-bahan organik dalam 

membudidayakan tanaman. Tanaman yang dipilih adalah jenis tanaman hijau yang 

bermanfaat, yang mudah tumbuh, serta tanaman yang sesuai dengan kondisi geografis 

dan cuaca yang ada di tempat pelaksanaan kegiatan. Manfaat dari kegiatan berkebun 

di rumah salah satunya dapat menginspirasi keluarga untuk ikut bergabung dalam 

kegiatan untuk bersama-sama melakukan identifikasi permasalahan yang ada, 

mengembangkan sikap dan perilaku sadar dan cinta lingkungan serta dapat 

menghilangkan stress dengan melihat alam. Berkebun di rumah dapat menjadi 

kesempatan besar bagi orang tua dan anak untuk menghabiskan waktu berkualitas 

bersama tanpa adanya gangguan melalui bertukar pikiran dan saling berbagi (Acharya 

et al., 2020). Pemeliharaan tanaman juga akan menjadi fokus dalam kegiatan berkebun 

di rumah ini, salah satunya bagaimana siswa dapat menanam benih, merawat, menjaga 

dan memanfaatkan limbah dan sampah rumah tangga untuk menyuburkan dan merawat 

tanaman sehingga siswa dapat mengembangkan sikap, kepedulian, dan perilaku positif 

dalam setiap kegiatannya. Melalui kegiatan berkebun terdapat nilai edukatif yang dapat 

dipetik, seperti siswa akan mengerti arti menghargai makhluk hidup baik biotik 

maupun abiotik, kepedulian dan sikap positif terhadap lingkungan (Marietta, 2020). 

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa salah satu upaya dalam 

mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran IPA dalam kondisi pandemi 

COVID-19 ini yaitu dengan menerapkan program pembelajaran berbasis kebun rumah 

dalam pembelajaran informal IPA. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai “Implementasi program pembelajaran berbasis kebun 

rumah terhadap sustainability consciousness, disposisi kreatif dan produk kreatif siswa 

SMP”.  
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi program 

pembelajaran berbasis kebun rumah terhadap sustainability consciousness, disposisi 

kreatif dan produk kreatif siswa SMP”. Adapun untuk memperjelas permasalahan yang 

dimunculkan maka dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perkembangan sustainability consciousness pada siswa sebelum 

dan setelah implementasi program pembelajaran berbasis kebun rumah pada siswa 

SMP? 

2. Bagaimanakah disposisi kreatif pada siswa sebelum dan setelah implementasi 

program pembelajaran berbasis kebun rumah pada siswa SMP?    

3. Bagaimanakah produk kreatif yang dihasilkan oleh siswa dalam kelompok setelah 

implementasi program pembelajaran berbasis kebun rumah pada siswa SMP?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pembelajaran berbasis 

kebun rumah dalam meningkatkan sustainability consciousness, disposisi kreatif dan 

produk kreatif siswa SMP. Adapun tujuan khusus dari pertanyaan penelitian yang 

diatas yaitu berupa: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep sustainability consciousness 

siswa pada saat sebelum dan setelah implementasi kegiatan program pembelajaran 

berbasis kebun rumah. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan disposisi kreatif siswa pada saat sebelum 

dan setelah implementasi kegiatan program pembelajaran berbasis kebun rumah.  

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan produk kreatif siswa dalam kelompoknya 

pada saat setelah implementasi dalam kegiatan program pembelajaran berbasis 

kebun rumah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat serta 

kontribusi antara lain sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap 

pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan nyata siswa dalam kehidupan 

sehari-hari khususnya dalam pembelajaran IPA.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi alternatif dalam pembelajaran untuk 

melatih siswa agar siap dalam dunia kerja terutama pada bidang pertanian dimasa 

yang akan datang.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pembelajaran berbasis 

kebun untuk ESD dapat meningkatkan sustainability consciousness, keterampilan 

berpikir kreatif khususnya disposisi kreatif, proses serta produk kreatif siswa.  

 

1.5. Struktur Organisasi Penulisan Tesis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian lain untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya, terkait dengan pembelajaran berbasis kebun 

rumah menggunakan variabel lain selain produk kreatif dan disposisi kreatif siswa. 

Struktur penulisan tesis ini mengacu pada pedoman penulisan kerya ilmiah UPI pada 

tahun 2019 yang dibagi menjadi lima BAB. Penjelasan dari setiap babnya akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Bab I: Pendahuluan, 

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai alasan 

penelitian, pentingnya masalah diteliti, dan strategi pembelajaran yang digunakan 

untuk memecahkan masalah yang diteliti; perumusan masalah; tujuan penelitian 

yang menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai; manfaat 

penelitian yang membahas kontribusi serta kegunaan penelitian; dan struktur 

organisasi tesis yang menjelaskan susunan pokok bahasan dalam tesis.  

2. Bab II: Tinjauan Pustaka, 
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Pada bab ini membahas teori penelitian, yang berisi mengenai pustaka yang 

mendukung penelitian dan mengkaji hubungan antara teori dengan variabel-

variabel penelitian.  

3. Bab III: Metode Penelitian,  

Bab ini berisi mengenai metode dan desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian; definisi operasional yang 

menjabarkan kompetensi yang diukur; instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi yang dipilih dalam penelitian; prosedur penelitian mulai 

dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir; teknik pengumpulan data 

untuk dalam penelitian, alur penelitian yang dijelaskan melalui gambar, analisis 

instrumen yang dilanjutkan dengan analisis data dari hasil penelitian; dan hasil uji 

coba instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi dalam penelitian. 

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan,  

Bab ini berisi analisis atau pengolahan data untuk menghasilkan temuan yang 

berkaitan dengan masalah yang diangkat selanjutnya pembahasan yang 

memaparkan temuan yang dikaitkan dengan teori yang telah dibahas pada bab II 

sebelumnya. 

5. Bab V: Kesimpulan dan Saran,  

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis serta rekomendasi untuk penelitian 

kedepannya.  

 


