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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pendidikan dapat terjadi dalam banyak situasi sosial yang menjadi 

ruang lingkup kehidupan manusia. Proses pendidikan dapat terjadi dalam tiga 

lingkungan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pendidikan, yaitu 

pendidikan di dalam keluarga (pendidikan informal), pendidikan di dalam sekolah 

(pendidikan formal), dan pendidikan di dalam masyarakat (pendidikan non formal). 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Tujuan pembelajaran IPA adalah agar siswa dapat memahami, menemukan 

dan menjelaskan konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam IPA (Rosmaini, 2004). 

Mengacu pada tujuan pembelajaran IPA maka ruang lingkup mata pelajaran SMP 

pada materi IPA kelas VII meliputi objek IPA. Objek tersibut yaitu pengamatannya, 

klasifikasi benda, klasifikasi zat dan makhluk hidup, sistem organisasi kehidupan, 

karakteristik zat, energi dalam sistem kehidupan, suhu dan perubahannya, interaksi 

makhluk hidup dan lingkungannya, pencemaran lingkungan serta materi 

pemanasan global dan ekosistem. Salah satu materi yang akan di terapkan adalah 
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pencemaran lingkungan meliputi, pencemaran air, tanah, udara, dan pengolahan 

limbah organik menjadi kompos. 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa kualitas 

lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan 

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup. Cara pengolahan lingkungan meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Pembelajaran IPA yang sesuai dengan kurikulum 2013 tidak hanya 

bersumber dari buku saja tetapi proses pembelajaran itu harus dilengkapi alat untuk 

mengkonstektualkan materi dan menghubungkan dengan lingkungan sekitar. 

Widiyatnoko (2012) mengemukaan bahwa penggunaan bahan adjar untuk 

pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk penanaman 

konsep, pengembangan dan hukum IPA. Pembelajaran IPA yang awalnya dirasakan 

sulit oleh siswa, akan menjadi lebih mudah dipahami jika menggunakan bahan ajar 

dan alat peraga yang menarik. 

Siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran apabila sarana 

prasarana belajar kurang mendukung, tidak terkecuali pembelajaran materi 

Pencemaran Lingkungan. Materi Pencemaran Lingkungan membutuhkan bahan 

ajar yang dapat menggunggah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, 
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sehingga dapat membantu siswa memahami konsep, dampak, dan cara 

penanggulangan dampak pencemaran. Sadiman (2010) mengemukakan bahawa 

salah satu cara mengatasi kepasifan siswa dalam proses pembelajran adalah 

penggunaan bahan ajar pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. Berdasaran hal tersebut peneliti pengunaan LKS IPA terpadu 

pengolahan limbah organik (teknik takakura) berbasis problem based lerning. 

LKS IPA terpadu pengolahan limbah organik (teknik takakura) berbasis 

problem based lerning adalah bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran. 

Problem Based Learning adalah model pembeljaran berbasis masalah yang di 

berikan kepada siswa dengan tujuan siswa dapat memahi konsep dengan cara lebih 

muda. Kegiatan pembelajaran pada lKS ini yaitu kegiatan pengolahan sampah 

organik menggunakan teknik takakura. Takakura adalah teknik pengomposan 

sampah organik skala rumah tangga. Bahan yang diolah adalah sampah buangan 

rumah tangga seperti sisa makanan, sayur, atau daun kering. 

Hasil analisis kebutuhan pengembangan LKS materi pencemaran 

lingkungan untuk siswa kelas VII SMP berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang pada 15 mei 2017 menunjukkan 

bahwa siswa memerlukan bahan ajar yang dapat membantu dalam proses 

pembelajaran. Kondisi lingkungan sekolah belum ada bahan ajar khusunya dalam 

pengolahan sampah, hal ini mengakibatkan siswa tidak mengetahui bagaimana, 

bilamana, dimana, dll sampah diolah. Permasalahan ini pula yang akan membuat 
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siswa menjadi kurang peka, dan tidak memiliki keterampilan mengolah sampah 

untuk menjaga lingkunganya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Mata Pelajaran IPA di SMP 

Muhammadiya 1 Kota Malang dapat disimpulkan bahwa Sarana dan prasarana 

yang dimiliki SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang kurang menunjangnya sebagai 

sumber belajar di lingkungan sekolah sehingga kesadaran murid terhadap 

kebersihan khususnya masalah sampah dilingkungan sekolah masih kurang. Guru 

memberikan materi “Pencemaran Lingkungan” sudah menggunakan bahan ajar 

yaitu LKS ataupun bahan ajar lain, tetapi belum sampai kedalam kegiatan 

pengolahan sampah atau praktikum lapang, sehingga siswa mudah merasa bosan. 

Ketika guru langsung mencontohkan dengan bahan ajar yang sesuai dengan materi 

“Pencemaran Lingkungan” maka siswa akan lebih mudah memahami, lebih banyak 

ilmu yang didapat dan lebih terampil menjaga lingkungannya. 

Salah satu cara dalam mengurangi timbunan sampah organik agar tidak 

mencemari tanah, air maupun udara adalah dengan cara pengomposan. Metode 

pengomposan merupakan salah satu cara mengolah sampah organik menjadi pupuk. 

Pemanfatan sampah organik yang berupa kompos bisa menjadi salah satu 

solusi/upaya kita sebagai anggota masyarakat dalam menanggulangi dan 

mengurangi timbunan  sampah, yang akhirnya berdampak pada pengurangan 

pencemaran pada tanah.  

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar 

sebagai alternatif yang tepat dalam meningkatkan penguasaan konsep dan keativitas 

dalam proses belajar mengajar IPA materi Pencemaran Lingkungan sesuai dengan 
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ketentuan Kurikulum 2013 maka dilaksanakan penelitian dengan judul: 

“Pengembangan LKS IPA Terpadu Pengolahan Limbah Organik (Teknik 

Keranjang Takakura) Berbasis Problem Based Lerning Materi  Pencemaran 

Lingkungan  Siswa Kelas VII SMP/MTs” dengan harapannya memberikan 

kemudahan penyerapan materi pencemaran lingkungan secara cepat, efektif dan 

efisien serta mempermudah siswa memperoleh pengetahuan yang sulit yang berasal 

dari materi buku. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumuasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk bahan ajar LKS IPA Terpadu berbasis problem based 

learning  materi pencemaran lingkungan kelas VII di SMP/MTs? 

2. Bagaimana keteterapan bahan ajar LKS IPA Terpadu berbasis problem 

based learning materi pencemaran lingkungan kelas VII di SMP/MTs? 

3. Bagaiman hasi belajar siswa terhadap penggunaan bahan ajar ajar LKS IPA 

Terpadu berbasis problem based learning materi pencemaran lingkungan 

kelas VII di SMP/MTs? 

 
1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

pengembangan ini adalah:  
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1. Mengembangkan bahan ajar LKS IPA Terpadu berbasis problem based 

learning sebagai bahan ajar materi pencemaran lingkungan untuk siswa 

kelas VII SMP/MTs. 

2. Menganalisis  LKS IPA Terpadu berbasis problem based learning sebagai 

bahan ajar materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas VII SMP/MTs. 

3. Mengetahui hasil belajar siswa terhadap penggunaan bahan ajar LKS IPA 

Terpadu berbasis problem based learning materi pencemaran lingkungan 

kelas VII di SMP/MTs? 

 
1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Hasil pengembangan bahan ajar materi pencemaran lingkungan pada siswa 

kelas VII SMP/MTs adalah  LKS IPA Terpadu yang memiliki kriteria, yaitu: 

1.4.1 Spesifikasi isi 

1. Bahan ajar berisi materi tentang pencemaran lingkungan terdiri dari 

pencemaran air, udara, tanah, dan cara pengomposan dengan teknik Keranjang 

Takakura pada materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas VII 

SMP/MTs. 

2. Materi pada bahan ajar berdasar pada kurikulum 2013 yang berpedoman pada 

Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.  

3. Isi dari LKS ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu : a). Menganalisis beberapa 

gambar dan kasus atau informasi tentang pencemaran lingkungan. b). Mengolah 

limbah organik menjadi kompos dengan teknik keranjang takakura yang di 

sesuaikan dengan tahapan Problem Based Learning. 
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4. Bahan ajar yang dikembangkan adalah LKS IPA Terpadu pengolahan limbah 

organik (teknik keranajang takakura) berbasis problem based learning dimana 

isi dari LKS berisi kegiatan pembelajaran  yang mengikuti tahapan problem 

base learning yaitu merumuskan masalah, merumuskan hepotesis, 

mengumpulkan data, pengujian hepotisis dan merumuskan  rekomendasi 

pemecahan masalah. 

1.4.2 Spesifikasi Tampilan:  

1. Bahan ajar dibentuk 2D (two dimension) dengan bahan kertas A4. 

2. Ukuran bahan ajar LKS adalah 29.7cm x 21cm dengan bentuk seperti buku 

LKS pada umum ya. 

3. Cover LKS perpaduan warna hijau dan biru dengan gambar atau background 

sampah organik dan bahan-bahan takakur yang di disain dengan menarik. 

4. Isi tampilan LKS dominan bewarna putih dan hijau dengan tambahan warna 

biru dan orange pada setiap kegiatan. Animasi ditambahakan pada point-point 

tertentu yang diharapkan akan menarik siswa untuk membaca dan melakukan 

intruksi pada point tersebut. 

 
1.5 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Manfaat hasil pengembangan  LKS sebagai bahan ajar adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan referensi pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar, khususnya LKS IPA berbasis problem base learning 

sebagai bahan ajar materi pencemaran lingkungan. 



8 
 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa, LKS IPA  ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pencemaran 

lingkungan, yang dapat memberikan kemudahan penyerapan materi 

pencemaran lingkungan secara cepat, efektif dan efisien serta mempermudah 

siswa memperoleh pengetahuan yang sulit yang berasal dari materi buku. 

2. Bagi Guru, dapat membantu guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa 

dengan menggunakan LKS IPA sebagai bahan ajar pembelajran materi 

pencemaran lingkungans. 

3. Bagi Sekolah, LKS dapat digunakan sebagai bahan ajar dan dapat digunakan 

guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar,terutama pada Pencemaran 

Lingkungan. 

 
1.6 Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1. Bahan ajar LKS IPA hanya di uji coba kepada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang 

2. KD yang digunakan pada LKS adalah  KD 4.8 Membuat tulisan tentang gagasan 

penyelesaian  masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil 

pengamatan. 

3. Bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar LKS IPA berbasis problem 

based learning dimana isi dari LKS berisi soal-soal yang mengikuti tahapan 

problem based learning yaitu merumuskan masalah, merumuskan hepotesisi, 

mengumpulkan data, pengujian hepotisis dan merumuskan  rekomendasi 

pemecahan masalah. 
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4. model pengembangan Borg and Gall (1983) dilaksanakan sampai pada tahap ke 

lima yaitu merevisi hasil uji coba. 

5. Uji coba utama bahan ajar hasil pengembangan terbatas untuk mengukur 

validitas dan efektivitas bahan ajar menggenukan pre test  dan post test. 

 
1.7  Definisi Istilah 

1. Pengembangan adalah proses memperluas atau memperdalam pengetahuan 

yang telah ada menggunakan model pengembangan Borg and Gall (1983). 

2. LKS IPA merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai Prastowo (2011). 

3. Model  Problem Based Learning atau pembelajaran berdasarkan masalah 

merupakan model pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi 

bermasalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang dapat 

berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan Arends 

(2008).  

4. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan anorganik atau organik ke 

dalam lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di 

lingkungan tersebut. 


