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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Menurut Budiansyah (dalam Puji, 2009) biologi merupakan wahana untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai serta tanggungjawab 

sebagai warga negara yang bertanggungjawab kepada lingkungan, bangsa, negara 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biologi berkaitan 

dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga 

biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitar . 

Menurut Budiansyah (dalam Puji, 2009) dalam rangka meningkatkan 

sumber daya manusia dalam jalur pendidikan khususnya biologi yang bertujuan 

meningkatkan ketrampilan proses untuk memperoleh konsep-konsep biologi dan 

menumbuhkan nilai dan sikap ilmiah, maka pendidikan biologi menekankan pada 

pengalaman secara langsung. Pengajaran biologi suatu model atau metode 

pengajaran tertentu belum tentu cocok untuk setiap pokok bahasan, sehingga guru 

harus memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan yang 

diajarkan.  Proses interaksi antara guru dan siswa sebagaimana yang dikehendaki, 

diperlukan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan, 

situasi, fasilitas, pribadi guru dan profesionalnya. Guru yang baik harus 

menguasai model–model pembelajaran, sehingga dapat memilih model dan 
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metode yang tepat yang harus diterapkan pada kelas tertentu dan pokok bahasan 

tertentu pula. Pemilihan model pembelajaran biologi adalah hal yang paling 

penting dalam proses belajar mengajar guna tercapainya tujuan pengajaran serta 

mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dikelas.  

Hasil observasi awal terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di 

MTs Sunan Ampel Pasuruan menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

lebih banyak di dalam kelas sehingga kurang bervariasi, siswa kurang terampil 

berpikir kreatif mencari solusi pemecahan masalah dan kurang memanfaatkan 

lingkungan sebagai media pembelajaran sehingga pembelajaran kurang menarik 

minat siswa. Proses pembelajaran tersebut kecenderungan membuat siswa 

bersikap pasif. Hasil ulangan harian siswa  kelas VII di MTs Sunan Ampel 

Pasuruan pada mata pelajaran biologi tahun ajaran 2009/2010 adalah hampir 75% 

dari 40 siswa yang tidak tuntas dalam belajar/hasil belajar rendah (rata-rata 56,5). 

Hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh sistem penilaian guru yang masih 

dominan saat pembelajaran di kelas berlangsung dalam arti kurang melibatkan 

siswa dalam penilaian maka perlu adanya penilaian yang mengikuitsertakan siswa 

yakni penilaian portofolio. Aspek lain yang menyebabkan hasil belajar rendah 

karena faktor kebosanan terhadap kondisi belajar yang monoton kurang bervariasi 

sehingga siswa menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran dikelas. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan suatu alternatif pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

media pembelajaran pada materi pengelolahan lingkungan untuk siswa kelas VII 

di MTs Sunan Ampel Pasuruan. Adanya gambaran seperti itu maka pendekatan 
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yang lebih tepat digunakan untuk pembelajaran materi pengelolaan lingkungan 

adalah pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). Hasil belajar di MTs Sunan Ampel 

Pasuruan yang juga dipengaruhi oleh sistem penilaian guru yaitu tes tulis yang 

masih dominan, maka diperlukan  penilaian portofolio, sebab portofolio lebih 

terpusat pada kegiatan belajar siswa aktif.  

Penerapan pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) siswa kelas VII-A di 

MTs Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan diharapkan siswa dapat berpikir kreatif 

dalam memecahkan masalah dengan berbagai sudut pandang  untuk mendapatkan 

solusi mengatasi permasalahan tersebut. Sekarang ini sering diberitakan  di media 

cetak atau media elektonik musibah bencana alam yang terjadi di negara kita, 

selain itu  juga sering kita lihat pencemaran disekitar tempat tinggal kita. 

Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolalan lingkungan 

yang terabaikan, oleh sebab itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam 

memperbaiki pengelolaan lingkungan. Siswa di MTs Sunan Ampel adalah bagian 

dari masyarakat maka siswa ini harus tahu bagaimana pengelolaan lingkungan 

yang baik. Pemilihan pengajaran materi pengelolaan lingkungan ini dimaksudkan 

agar siswa dapat memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar dengan 

berbagai ide yang mereka miliki. 

Menurut Karyani (dalam Zulfah, 2006) Materi pengelolaan lingkungan 

adalah materi tentang keadaan lingkungan sekitar dan penerapan konsep sains 

untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pembelajaran materi pengelolaan 

lingkungan lebih tepatnya dengan kegiatan eksplorasi lingkungan karena lebih 

faktual dan nyata serta konsep biologi lebih mudah untuk dipahami dan diingat. 
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Proses pembelajaran biologi tersebut sejalan dengan pembelajaran pendekatan 

jelajah alam sekitar (JAS).  Pembelajaran jelajah alam sekitar (JAS) merupakan 

pembelajaran memanfaatkan lingkungan sekitar siswa baik fisik, sosial maupun 

budaya sebagai obyek belajar biologi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya pembelajaran pendekatan jelajah alam 

sekitar yang dilakukan oleh Christijanti dkk (2006) tentang pengaruh penerapan 

kajian sistematik dalam pembelajaran stuktur tubuh hewan dengan pendekatan 

jelajah alam sekitar terhadap peran aktif dan pemahaman mahasiswa dilaksanakan 

dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti internet, buku referensi dan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang hidup. Hasil pendekatan JAS ini 

memberikan hasil yang positif yaitu mampu meningkatkan aktifitas mahasiswa 

pada diskusi I sebesar 11,9% mahasiswa hanya mampu melakukan 2 aktivitas. 

Pada diskusi II sebesar 97,62 % mahasiswa minimal melakukan 3 aktifitas. 

Oleh karena itu peneliti ingin menerapkan pembelajaran yang mampu 

mengasah siswa kelas VII-A di MTs Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan untuk 

berpikir kreatif selama proses pembelajaran berlangsung yakni melalui 

pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) dengan model penilaian 

portofolio.Berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa kelas VII-A di MTs 

Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul” Penerapan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

dengan Penilaian Portofolio  untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas VII MTs Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Masalah yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1  Bagaimanakah pembelajaran melalui pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) 

dengan  penilaian portofolio materi pengelolaan lingkungan siswa kelas 

VII-A di MTs Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan? 

1.2.2 Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII-A di MTs 

Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan dalam menyelesaikan masalah 

pengelolaan lingkungan setelah diterapkan pendekatan jelajah alam sekitar 

(JAS) ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :  

1.3.1 Mengetahui penerapan pembelajaran melalui pendekatan jelajah alam 

sekitar (JAS) dengan  penilaian portofolio materi pengelolaan lingkungan 

siswa kelas VII di MTs Sunan Ampel Karanganyar Pasuruan. 

1.3.2 Mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII di MTs Sunan 

Ampel Karanganyar Pasuruan dalam menyelesaikan masalah pengelolaan 

lingkungan setelah diterapkan pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat : 

1.4.1 Bagi sekolah sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa khususnya mata pelajaran biologi. 

1.4.2  Bagi guru dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan pembelajaran 

di kelas. 
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1.4.3 Bagi siswa lebih kreatif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta 

kelas yang produktif.   

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Penelitian ini dilakukan di MTs Sunan Ampel Pasuruan pada semester 2 

kelas VII tahun ajaran 2009/2010 pada materi pengelolaan lingkungan. 

1.5.2 Berpikir kreatif dalam penelitian ini terbatas pada pemecahan masalah 

terkait materi pengelolaan lingkungan dengan alat ukur berupa tes. 

1.5.3 Penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa kelas VII terkait 

materi pengelolaan lingkungan  sebagai hasil belajar siswa kelas VII MTs 

Sunan Ampel Pasuruan. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Pendekatan JAS merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan 

alam lingkungan sekitar peserta didik baik fisik, sosial dan budaya sebagai 

obyek biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah (Ridlo 

dalam Mulyani 2008). Pada penelitian ini pembelajaran pendekatan JAS 

mengeksplorasikan dari internet berupa artikel yang berhubungan 

submateri penebangan hutan, pencemaran air dan pencemaran udara. Pada 

submateri pencemaran tanah dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah. 

1.6.2 Berpikir kreatif sebagai suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir 

divergen yang didasarkan pada intuisi tetapi masih dalam kesadaran 

(Pehkonen dalam Siswono 2006).Dalam penelitian ini berpikir kreatif 



 

 

7 

terbatas pada kemampuan pemecahan masalah terkait materi pengelolaan 

lingkungan. 

1.6.3 Portofolio adalah  pengumpulan data secara terorganisasi yang dilakukan 

dalam periode waktu tertentu atas siswa atau perkembangan program 

kelompok mahasiswa, pencapaian, ketrampilan atau sikap (Sukardi dalam 

Widya 2007). Dalam Penelitian ini penilaian portofolio berupa lembar 

kerja siswa, artikel dan laporan praktikum terkait materi pengelolaan 

lingkungan. 

 

 

 


